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У ПРАВИЛЬНІЙ ФАЗІ
В Києві вист пили німець і
еле тронщи и De-Phazz

Ñïîðò ìåðà
Þð³é Ëóöåíêî íå äîá³ã äî Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У с бот лідер "Народної
самооборони" Юрій Л -
цен о та і не з'явився на
НСК "Олімпійсь ий", де на
ньо о че али мер Києва
Леонід Черновець ий ра-
зом із ж рналістами. На-
томість місь ий олова се
ж та и довів, що він
добрій фізичній формі:
підтя н вся на т рні 15
разів і з представни ами
ЗМІ пробі одне повне о-
ло на стадіоні.

Ó ñóáîòó î 12.00 íà ñòàä³îí ÍÑÊ
“Îë³ìï³éñüêèé” ïðèáóâ ìåð Êè-
ºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, îäÿã-
íåíèé ó ñïîðòèâíèé êîñòþì. Â³ä-
ïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíà-
ë³ñò³â, çàçíà÷èâ, ùî “ïðèéøîâ

ïðîá³ãòèñÿ ç³ ñâî¿ì êîëèøí³ì êî-
ëåãîþ, ÿêèé ãîâîðèòü ð³çí³ ðå÷³,
ëèøå á íå çàéìàòèñÿ ñïîðòîì”.
Ì³ñüêèé ãîëîâà íàãàäàâ ïðèñóò-
í³ì, ùî ïåðåáóâàº â ÷óäîâ³é ô³-
çè÷í³é ôîðì³, îñê³ëüêè âåäå ò³ëü-
êè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Óâåñü ðàíîê ïàíîâ³ Ëóöåíêó íà
ìîá³ëüíèé òåëåôîíóâàëè æóðíà-
ë³ñòè, àëå â³í òàê ³ íå âçÿâ ñëóõàâ-
êó. Ï³ñëÿ íåäîâãîãî î÷³êóâàííÿ íà
ë³äåðà “ÍÑ” Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàïðîïîíóâàâ æóðíàë³ñòàì íà
ñï³ð ï³äòÿãòèñÿ ç íèì íà òóðí³êó,
ïåðåìîæöåâ³ áóëî îá³öÿíî ïëÿø-
êó øàìïàíñüêîãî. Çíÿâøè ñïîð-
òèâíó êóðòêó, ìåð ï³ä³éøîâ äî
òóðí³êà ³ ï³äòÿãíóâñÿ 15 ðàç³â. ßê
ââàæàþòü ôàõ³âö³, äëÿ éîãî â³êó
(56 ðîê³â) öå äóæå äîáðèé ðåçóëü-
òàò. Ñóïåðíèê — 25-ð³÷íèé êè-
ÿíèí Îëåêñàíäð Âàøóê, ï³äòÿã-
íóâñÿ 17 ðàç³â. Çà öå ïàí ×åðíî-
âåöüêèé ïîäàðóâàâ îá³öÿíó ïëÿø-
êó ôðàíöóçüêîãî øàìïàíñüêîãî
Cristal.

Ï³ñëÿ ñïîðòèâíèõ âïðàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà ðàçîì ç ê³ëüêîìà
ñïîðòñìåíàìè (çîêðåìà ç îë³ì-
ï³éñüêèìè ÷åìï³îíàìè) òà æóð-
íàë³ñòàìè ïðîá³ã îäíå ïîâíå êî-
ëî ñòàä³îíîì. 2 õâèëèíè 16 ñå-
êóíä — òàêèé ðåçóëüòàò îãîëîñèâ
ñóääÿ.

Ï³äòðèìàâ Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ÿêèé çàïðî-
ñèâ óñ³õ àêòèâíèõ ïîë³òèê³â óçÿòè
ïðèêëàä ç ìåðà Êèºâà ³ ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ð³âåíü ñâîº¿ ô³çè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè. “ß ââàæàþ äóæå ïîçè-
òèâíîþ ïðàêòèêó, çàïî÷àòêîâàíó
ìåðîì Êèºâà, çâ³òóâàòè ïåðåä âè-
áîðöÿìè ïðî ñâ³é ô³çè÷íèé ñòàí
íà ñòàä³îí³, à íå ëèøå â òåëååô³-
ð³. Îñîáèñòî ÿ íå âæèâàþ àëêîãî-
ëþ, íå êóðþ, òðè÷³ íà òèæäåíü â³ä-
â³äóþ ñïîðòèâíèé çàë, ï³äòÿãóþñÿ
25 ðàç³â ³ ãîòîâèé ïîçìàãàòèñÿ ÿê
ç áóäü-ÿêèì ïîë³òèêîì, òàê ³ æóð-
íàë³ñòàìè”,— çàÿâèâ ó ñóáîòó Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé

Ó ãàçåòè “Õðåùàòèê”
º çàïèòàííÿ 
äî Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
íà ÿê³ î÷³êóþòü â³äïîâ³ä³
Учора спів олова фра ції Бло Леоніда Черновець о-
о Київраді Алла Шлапа повідомила "Хрещати ",
що рейтин Віталія Клич а є насправді наба ато ниж-
чим, аніж подають дея і соціоло и. Одна це не ля ає
бо сера, я ий не відмовляється від намір позма ати-
ся за рісло столично о мера. Спортивні засл и Віта-
лія Клич а становлять ордість У раїни. І не тіль и Ки-
їв — ся раїна, весь світ йо о поважає я видатно о
атлета. Але посада мера столиці вис ває дещо інші
вимо и і рівень відповідальності до людини. Том а-
зета "Хрещати " вирішила поставити дея і запитання
пан Клич . Проте відповіді досі не отримала.

Îñòàíí³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷óþòü, ùî ó ðàç³ ïðîâå-
äåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â ìåðà ñòîëèö³ îñíîâíà áîðîòüáà ðîç-
ãîðíóëàñÿ á ì³æ Â³òàë³ºì Êëè÷êîì ³ íèí³øí³ì ìåðîì Ëåîí³äîì
×åðíîâåöüêèì. Ïðè÷îìó, ÿê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÊÍÄÓ “Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà” Îêñàíà Ãàëåíêî, ðåàëüíèé ðåéòèíã Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî äàëåêî çà 30%. “Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ìàº âåëèêó ï³ä-
òðèìêó â Êèºâ³. Êð³ì òîãî, â³í ñòàâ ïåðøèì ìåðîì ñòîëèö³, ÿêèé
ïî÷àâ ðåàëüíî ùîñü ðîáèòè”,— çàÿâèëà Îêñàíà Ãàëåíêî.

Ç öèì ïîãîäèëàñÿ ³ Àëëà Øëàïàê, ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó Êè¿âðàä³. Íà ¿¿ äóìêó, “Â³òàë³é Êëè÷êî
ñèëüíî âòðà÷àº â ðåéòèíãó”. Íàðàç³ â³í º íàáàãàòî íèæ÷èì, àí³æ
çàÿâëåíèé ó äåÿêèõ äîñë³äæåííÿõ. Àäæå Â³òàë³é Êëè÷êî âèêîðèñ-
òàº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â Êè¿âðàä³ íå äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè
íà áëàãî ìåøêàíö³â ñòîëèö³, à äëÿ ñâîãî PR-ó.

Ùîá äîïîìîãòè ñïîðòñìåíó ïîï³àðèòèñÿ, ðåäàêö³ÿ “Õðåùàòè-
êà” çàïðîïîíóâàëà Â³òàë³þ Êëè÷êó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êèÿíàìè ç³
ñòîð³íîê âèäàííÿ, à ñàìå: â³äïîâ³ñòè íà ê³ëüêà çàïèòàíü, ÿê³ ö³-
êàâëÿòü áàãàòüîõ ÷èòà÷³â. ² íà ÿê³ ïàí Êëè÷êî ÷îìóñü äàâàòè â³ä-
ïîâ³ä³ íå ïîñï³øàº.

Çàïèòàííÿ äåïóòàòó Êè¿âðàäè Â³òàë³þ
Êëè÷êó â³ä ðåäàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”:
— Ком належить фонд, я ий ви лобіювали на сесії Київради і на

я ий приватиз вали земельні ділян и під Броварами?
— Підтвердіть або спрост йте інформацію, с іль и час і за що са-

ме сво о час провели в амері попередньо о слідства (КПС) два або
три тижні?
— Чи роз аюєтеся в том , що вима али роші, переб ваючи в бан-

дитсь ом р пованні відомо о римінально о авторитета Риб и (Ві -
тора Рибал а)?
— Чи знаєте, хто вбив Ві тора Рибал а?
— Чи хотіли б помститися за вбивство сво о старшо о товариша,
римінально о авторитета Риб ?
— Я часто відвід єте мо ил Ві тора Рибал а?
— Чи володієте я оюсь інформацією про місцезнаходження та зва-

но о “обща а” Риб и, а та ож чи знаєте в я і саме фонди він пере-
творився?
— Чом ви щорічно сплач єте 10 мільйонів подат ів с арбницю Ні-

меччини, а не У раїни, чи вважаєте, що раїнці ба атші, ніж німець-
і ромадяни?
— Хто вам допомі вибратися з КПС і на я ій підставі правоохорон-

ні ор ани затримали і вип стили вас?
Ïîêè ùî ãàçåò³ íå âäàëîñÿ îòðèìàòè â³äïîâ³äü â³ä Â³òàë³ÿ Êëè÷-

êà. Ïðîòå æóðíàë³ñòè íàä³¿ íå âòðà÷àþòü. Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàê-
òîðà ãàçåòè “Õðåùàòèê” Äåíèñ Æàðêèõ ÷åêàòèìå íà â³äïîâ³äü Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà äî âå÷îðà â³âòîðêà 6 ëèñòîïàäà. Îá³öÿºìî îïóáë³êó-
âàòè ö³ â³äïîâ³ä³ â òîìó âèãëÿä³, â ÿêîìó ¿õ íàäàäóòü — áåç ñïîò-
âîðåííÿ ³ çàéâèõ êîìåíòàð³â

Реда ція азети “Хрещати ”
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êåð³âíèêè äåðæàâè 
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü 
ïðî æåðòâ 
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é

Ó ï’ÿòíèöþ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ðàçîì ³ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà-
¿íè Â³êòîðîì Þùåíêîì òà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì
Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåñþ
Êóðáàñó âçÿâ ó÷àñòü ó ì³òèíãó, ïðèñâÿ÷åíîìó
âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ ïðî æåðòâ Âåëèêîãî òå-
ðîðó 1937—1938 ðîê³â, çîêðåìà ðîçñòð³ëÿíèõ
ó ö³ äí³ 1937 ðîêó â óðî÷èù³ Ñàíäàðìîõ íà
ï³âäí³ Êàðåë³¿ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ åë³-
òè (òàê çâàíîãî Ñîëîâåöüêîãî åòàïó).

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè â³òàâ ð³øåííÿ Êè¿âðà-
äè ïðî ïðèñâîºííÿ îäíîìó ç ïðîñïåêò³â ñòî-
ëèö³ ³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà. Ó÷àñíèêè ì³òèíãó
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ õâèëèíîþ
ìîâ÷àííÿ òà ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà Ëå-
ñþ Êóðáàñó

Ìåòðî ïåðåõîäèòü 
íà áåçêîíòàêòí³ êàðòêè

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, íåùîäàâíî áó-
ëî ï³äáèòî ïîïåðåäí³ ï³äñóìêè âïðîâàäæåííÿ
äðóãîãî åòàïó àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ïðîõî-
äó ïàñàæèð³â ó ìåòðîïîë³òåí.

Íèí³ òðèâàº âèãîòîâëåííÿ ñåðâåð³â, òåðì³-
íàë³â äëÿ ðîáîòè ç áåçêîíòàêòíèìè êàðòêàìè,
îáëàøòîâóþòü àâòîìàòèçîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ êà-
ñèð³â. Óæå íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ðîçïî÷íóòü ìîí-
òóâàòè ³ íàëàãîäæóâàòè îáëàäíàííÿ ó âåñòèáþ-
ëÿõ ñòàíö³é.

Ãîëîâíà ìåòà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè — çà-
áåçïå÷åííÿ îáë³êó âñüîãî ïðîäàæó òà ïðîõîäó
ïàñàæèð³â, çîêðåìà ï³ëüãîâèê³â. Äî ê³íöÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó 80% ïàñàæèð³â ìåòðîïîë³òåíó
ìàòèìóòü çìîãó êîðèñòóâàòèñÿ áåçêîíòàêòíè-
ìè êàðòêàìè äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó

Ì³ñüêèé òðàíñïîðò 
ñòàíå ÷èñò³øèì

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, â Êèºâ³ âæå
íà 500 ì³ñüêèõ àâòîáóñàõ âñòàíîâëåíî ñèñòå-
ìè, ùî çìåíøóþòü âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí
ó â³äïðàöüîâàíèõ ãàçàõ. Íà ïðèäáàííÿ êàòàë³-
çàòîð³â ïàëüíîãî äëÿ ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â áóëî âè-
ä³ëåíî 293,7 òèñ. ãðí 2006 ðîêó òà 600 òèñ.
ãðí — öüîãî. Âñòàíîâëåíî â 2006-ìó 218 î÷è-
ùóâàëüíèõ ïðèëàä³â, à â 2007-ìó — ùå 250.

Íàäàë³ òðèâàòèìóòü îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ç
îñíàùåííÿ î÷èñíèìè ñèñòåìàìè àâòîòðàíñ-
ïîðòó ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â é ³íøî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³, ïðè÷îìó ¿õí³ì êîøòîì

“Çîëîò³ âîðîòà” â³äíîâëÿòü
ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, äî ê³í-
öÿ 2007 ðîêó Íàö³îíàëüíèé çàïîâ³äíèê “Ñî-
ô³ÿ Êè¿âñüêà” ìàº çàâåðøèòè ðåêîíñòðóê-
ö³þ ìóçåþ “Çîëîò³ âîðîòà”. Òàêîæ òðèâàº
âïîðÿäêóâàííÿ òåðèòîð³¿ äîâêîëà. Êîìóíàëü-
íà êîðïîðàö³ÿ “Êè¿âàâòîäîð” ìàº îö³íèòè
ÿê³ñòü öèõ ðîá³ò òà ïðèéíÿòè òåðèòîð³þ â
åêñïëóàòàö³þ.

Õî÷à êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ “Çîëîòèõ
âîð³ò” ³ áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ âè-
ä³ëåíî ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, ñòîëè÷íà âëà-
äà òåæ äîëó÷èëàñÿ äî öèõ ðîá³ò

Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
äâà íîâèõ ìóçå¿

ßê ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, â ñòîëèö³
áóäå â³äêðèòî äâà ìóçå¿ — ìóçåé ø³ñòäåñÿò-
íèöòâà òà ìóçåé ²âàíà Ôðàíêà. Ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó íà öå ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèä³ëèòè 1,5
ìëí ãðí. Ðåøòó ïëàíóþòü îòðèìàòè ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó. Çàãàëîì äëÿ ñòâîðåííÿ äâîõ
íîâèõ ìóçå¿â, çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè,
ïîòð³áíî âèòðàòèòè 11,5 ìëí ãðí.

Âñ³ ðîáîòè ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè äî 2011
ðîêó

²íâàë³äàì äàëè 
çåëåíå ñâ³òëî
×åðãîâèêè îòðèìàëè íîâ³ àâòîìîá³ë³
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю сто інвалідів-чер о-
ви ів отримали з р Київсь о о
місь о о олови Леоніда Черно-
вець о о та першо о заст пни а
олови КМДА Ірени Кільчиць ої
лючі від нових авто, а наст п-
но о раз ще сто осіб отрима-
ють нові автомобілі.

²íâàë³ä³â-÷åðãîâèê³â óðî÷èñòî ç³áðàëè ó
ï’ÿòíèöþ â çàë³ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, àáè ïîäàðó-
âàòè àâòîìîá³ë³, ÿêèõ âîíè ÷åêàëè á³ëü-
øå í³æ ïî äåñÿòü ðîê³â. Îðãàí³çàòîðàìè
àêö³¿ ñòàëî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàçîì ³ç ïåðøèì
çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíîþ Ê³ëü-
÷èöüêîþ, ÿêà îï³êóºòüñÿ ñîö³àëüíèìè ïè-
òàííÿìè. Ïðèâ³òàòè ³íâàë³ä³â, ñåðåä ÿêèõ
áóëî ÷èìàëî âåòåðàí³â, ïðèéøîâ ³ ñòîëè÷-
íèé ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“ß óñ³õ âàñ ïîâàæàþ, áî çíàþ, ÿêèì íå-
ëåãêèì º âàøå æèòòÿ. Çíàéòå: ìîÿ êîìàí-
äà æèâå ðîçâ’ÿçàííÿì âàøèõ ïðîáëåì.
Ñüîãîäí³ ÿ âðó÷àþ êëþ÷³ â³ä ïåðøî¿ ñîò-
í³ àâòîìîá³ë³â, íåçàáàðîì — íàñòóïíà
ïàðò³ÿ”,— çâåðíóâñÿ äî ãîñòåé Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïîáàæà-
ëà ÷åðãîâèêàì áåçïå÷íèõ äîð³ã áåç çàòî-
ð³â òà çåëåíîãî ñâ³òëà ³ âðó÷èëà äîêóìåí-
òè íà àâòîìîá³ë³ òà êâ³òè. Ìàøèíè îòðè-
ìàëè ³íâàë³äè â³éíè, ³íâàë³äè ïðàö³ òà ³í-
âàë³äè äèòèíñòâà, ÿê³ ÷åêàëè íà íèõ ç
1992—1994 ðîê³â.

Íàãàäàºìî, íèí³ â Êèºâ³ ä³º ïîòóæíà
êîìïëåêñíà áëàãîä³éíà ïðîãðàìà “Òóðáî-
òà”, çà ðàõóíîê ÿêî¿ ò³ëüêè íèí³øíüîãî
ðîêó îñâîºíî ïîíàä 400 ìëí ãðí äëÿ íà-

äàííÿ ð³çíèõ âèä³â ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè
ñîö³àëüíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, êîòð³ òî-
ãî ïîòðåáóþòü. Çàãàëîì æå íà 2007 ð³ê

äëÿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì,
âåòåðàíàì òà ³íâàë³äàì ó áþäæåò³ ì³ñòà
ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 800 ìëí ãðí

14.00 — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé çä³éñíèòü ðîáî-
÷ó ïî¿çäêó íà ñòàíö³þ ìåòðî “×åð-
âîíèé õóò³ð”.

15.00 — ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè ªâãåí Øàëîìººâ ïðî-
âåäå ¿¿ çàñ³äàííÿ, ê³ìí. 1017
ÊÌÄÀ.

14.00—15.00 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Àíàòîë³é Ìóõîâèêîâ ïðî-
âåäå îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí ç ïèòàíü âèêîðèñ-
òàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

15.00 — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³é Ðóäèê ïðîâåäå çàñ³äàííÿ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ê³ìí. 1020.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

ªâðîòðàìâàé ïðèáóâàº
äî Êèºâà
Íàñòóïíîãî ðîêó ó ì³ñò³ âñòàíîâëÿòü 
100 êì áåçøóìíèõ òðàìâàéíèõ êîë³é

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ êåð³âíèê ÊÏ “Êè-
¿âïàñòðàíñó” Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé â³ä-
çâ³òóâàâ íà êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ïðî ðåàãóâàí-
íÿ íà çâåðíåííÿ êèÿí òà ïåðñïåêòèâè
ï³äïðèºìñòâà. “Íàéá³ëüøå çâåðíåíü ìè
îòðèìóº ÷åðåç call-öåíòð. 31% ïèòàíü
âèð³øåíî ïîâí³ñòþ, íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó
10%, íà 54% íàäàíî ðîç’ÿñíåíü ³ ëèøå
3% îçâó÷åíèõ êèÿíàìè ïðîáëåì íå ðîç-
â’ÿçàíî”,— ðîçïîâ³â ïàí Ëàìáóöüêèé.

Âò³ì, ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàçíà÷èâ, âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ãðîìàä-

ñüêîìó òðàíñïîðò³, ïðàêòè÷íî íà 100%
º ïðîáëåìíèì: ïðàö³âíèêè òðàíñïîðòó
ãðóáî ñï³ëêóþòüñÿ, ãðàô³ê³â ïðèáóòòÿ
òðàíñïîðòó íå äîòðèìóþòü òîùî. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà äîðó÷èâ øâèäøå çàïðîâàäè-
òè ñèñòåìó àâòîìàòèçîâàíîãî äèñïåò÷åð-
ñüêîãî êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì ÷åðåç ñó-
ïóòíèê, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè êèÿíàì
çðó÷í³ ìàðøðóòè ç êîìôîðòíèì òðàíñ-
ïîðòîì. Íèí³ 70% àâòîáóñ³â îáëàäíàíî
ñèñòåìîþ â³äñòåæåííÿ ÷åðåç ñóïóòíèê, â
íàñòóïíîìó ðîö³ íåþ îá³öÿþòü îõîïèòè

âåñü òðàíñïîðò. Óïðîäîâæ 2008 ðîêó âñ³
çóïèíêè îáëàäíàþòü åëåêòðîííèìè òàá-
ëî. Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ¿õ ó ì³ñò³
ç’ÿâèòüñÿ 100.

Ó “Êè¿âïàñòðàíñ³” ïëàíóþòü çàïðîâà-
äèòè åëåêòðîííó ñèñòåìó îáë³êó ïàñà-
æèð³â ³ îïëàòè ïðî¿çäó. “Ç 2 ìëí ïàñà-
æèð³â 45% ó íàñ ï³ëüãîâèêè, âîíè îòðè-
ìàþòü ñïåö³àëüí³ êàðòêè íà ïðî¿çä”,—
ðîçïîâ³â Ìèêîëà Ëàìáóöüêèé. Íà òðüîõ
ìàðøðóòàõ òàêà ñèñòåìà îïëàòè çàïðà-
öþº óæå â öüîìó ðîö³. Âò³ì, íàéâàæëè-
â³øèì ïóíêòîì ðîçâèòêó ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ñòàíå ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàì-
âàéíèõ êîë³é. Çà äâà ðîêè 100 êì êîë³é
ðåêîíñòðóþþòü ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñ-
íèõ òåõíîëîã³é, â³ä ÷îãî âîíè áóäóòü áåç-
øóìíèìè. Êîë³ÿìè ¿çäèòèìóòü ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ òðàìâà¿. Ñó÷àñí³ òðàìâà¿ â
íàñòóïíîìó ðîö³ îíîâëÿòü ðóõîìèé
ñêëàä íà 30%. Ïàí Ëàìáóöüêèé òàêîæ
çàïåâíèâ, ùî ïðîòÿãîì 2008—2011 ó Êè-
ºâ³ ¿çäèòèìóòü ëèøå íîâ³ òðîëåéáóñè òà
àâòîáóñè

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю на оле ії КМДА місь ий олова Леонід Черновець ий
дор чив КП "Київпастранс " пришвидшити модернізацію трамвай-
них шляхів. Упродовж наст пно о ро встановлять 100 м безш м-
них олій, по я их зап стять трамваї європейсь о о рівня. В цьом
ж році на сіх з пин ах ромадсь о о транспорт встановлять еле -
тронні табло, а оплата за проїзд здійснюватиметься через еле -
тронні арт и.

Ірена Кільчиць а побажала чер ови ам зелено о світла та безпечних дорі без заторів
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ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА
Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà íóäèòü
â³ä ÷óòîê ïðî ñåáå

Ìèíóëî¿ ñóáîòè Âîëîäèìèð Ëèòâèí ç³çíàâ-
ñÿ, ùî éîãî “íóäèòü” â³ä ïîñò³éíèõ ðîçìîâ ïðî
ñï³êåðñòâî òà ñòâîðåííÿ êîàë³ö³¿. “Àëå íàñ çà-
êëèêàþòü ïðèºäíàòèñÿ äî êîàë³ö³¿, òîä³ íàì
ùîñü â³ääàäóòü, âêëþ÷àþ÷è ïîñàäó ñï³êåðà.
Ñêàæó ÷åñíî, íå õî÷ó ÿ áóòè ñï³êåðîì”,— çà-
ÿâèâ ïîë³òèê. Ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñÿ, íà ö³é ïî-
ñàä³ ïàíà Ëèòâèíà íå äóæå é ÷åêàþòü. “Íà-
ñê³ëüêè ÿ çíàþ, ïîñàäó ñï³êåðà Ëèòâèíó íå
ïðîïîíóâàëè. ×îìó â³í çðîáèâ öþ çàÿâó —
ìåí³ âàæêî ñêàçàòè”,— çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó”
“íàøîóêðà¿íåöü” Ðîìàí Çâàðè÷. Ó “á³ëî-áëà-
êèòíèõ” òàêîæ ïàíó Ëèòâèíó íå ïðîïîíóâà-
ëè ñï³êåðñòâî, àëå îö³íèëè ïîë³òè÷íó ñêðîì-
í³ñòü. “Ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â íå îáãîâîðþâàëè ïåð-
ñïåêòèâè ñï³êåðñòâà Ëèòâèíà, àëå íå òîìó, ùî
â³í íå º äîñòîéíèì. Ïðîñòî ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,
ÿê ³ â Áëîö³ Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà, ââàæàþòü
ïåðåä÷àñíèìè òàê³ ðîçìîâè — äî çàòâåðäæåí-
íÿ íîâîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó”,— ïîÿñíèâ
“Õðåùàòèêó” êàíäèäàò ó äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿
ðåã³îí³â Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî. Íàòîì³ñòü ïî-
ë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ ââàæàº çàÿâó Âîëî-
äèìèðà Ëèòâèíà ö³ëêîì çàêîíîì³ðíîþ. “Öå
ðåàêö³ÿ íà ò³ ÷óòêè ùîäî ñï³êåðñòâà, ÿê³ ðîç-
ïóñêàþòü ïðî íüîãî âæå ì³ñÿöü, ³ íà äîñèòü
áðóòàëüí³ îö³íêè, ÿê³ íåð³äêî ëóíàþòü ó ÇÌ²,
êîëè ³íø³ ïîë³òèêè òà æóðíàë³ñòè íàìàãàþòü-
ñÿ çà íüîãî ðîçïîðÿäèòèñÿ ïîñàäàìè”,— ïå-
ðåêîíàíèé Àíäð³é ªðìîëàºâ. Ñõîæå, ùî ïàí
Ëèòâèí óæå á³ëüøå äóìàº íå ïðî ìàéáóòíþ
ïîñàäó, à ïðî òå, ÿê åôåêòí³øå “â³äáèâàòèñÿ”
â³ä íàïàä³â æóðíàë³ñò³â

Ðàäèêàë³â ïîìèðèëà ì³ë³ö³ÿ
Ó÷îðà ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ìàðø ïðîðîñ³éñüêèõ

ñèë, ÿêèé, íà â³äì³íó â³ä ïðîâåäåíîãî äíåì ðà-
í³øå ó Ñåâàñòîïîë³, ìèíóâ íå áåç åêñöåñ³â.
“Ãåðîÿìè äíÿ” çíîâó ñòàëè ó÷àñíèêè ë³âî- òà
ïðàâîðàäèêàëüíèõ ðóõ³â. Ç’ÿâèëàñÿ íàâ³òü ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî çàòðèìàííÿ ó Êèºâ³ îïîíåíò³â
ó÷àñíèê³â ìàðøó. Ç³ ñë³â àêòèâ³ñòà ïðàâîðà-
äèêàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Òðèçóá” ³ì. Ñòåïàíà
Áàíäåðè”, ÿêèé ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè éîãî
ïð³çâèùà, “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî: ùå äî
ïî÷àòêó ó÷îðàøíüîãî ìàðøó ê³ëüêà ïðàâîðà-
äèêàë³â áåç ïîÿñíåíü áóëè çàòðèìàí³ ì³ë³ö³ºþ
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Ï³çí³øå ¿ì ñêàçà-
ëè, ùî òàêèì ÷èíîì ïðàâîîõîðîíö³ õîò³ëè íå
äîçâîëèòè “áèòè ïèêè” îïîíåíòàì. Ï³ñëÿ
ê³ëüêîõ ãîäèí ïåðåáóâàííÿ ó â³ää³ëåíí³ ì³ë³-
ö³¿ ¿õ â³äïóñòèëè. Öüîãî æ äíÿ î 14-é ãîäèí³
ì³æ ó÷àñíèêàìè íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çà-
ö³é “Ïàòð³îò Óêðà¿íè” ³ ÓÍÀ-ÓÍÑÎ òà “Áåð-
êóòîì” íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ â³äáóëàñÿ ñóòè÷-
êà, àëå áåç ñåðéîçíèõ íàñë³äê³â. Íà â³äì³íó â³ä
ïðàâèõ ñèë, ë³âèõ ïðîðîñ³éñüê³ àêö³¿ íå ëÿêà-
þòü. ×ëåí ÊÏÓ Ëåîí³ä Ãðà÷ íå áà÷èòü ñåíñó
ó çàáîðîí³ ïîä³áíèõ ìàðø³â. “ßêùî öÿ àêö³ÿ
ñïðÿìîâàíà íà çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä, òî ó öüî-
ìó íåìàº í³÷îãî ñòðàøíîãî”,— ââàæàº êîìó-
í³ñò

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО
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10.00 — ïðåçèäåíò ÍÎÊ Ñåðã³é Áóáêà
â³çüìå ó÷àñòü ó ñåì³íàð³-íàðàä³
“Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â
Óêðà¿íè äî 29-õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
ó Ïåê³í³”.

12.30 — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿
“ÔÎÌ — Óêðà¿íà” Îëåêñàíäð Áó-
õàëîâ ïðåçåíòóº ðåçóëüòàòè ÷åðãî-
âîãî âñåóêðà¿íñüêîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè.

14.00 — çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè é íà-
óêè Îëüãà Áåí÷ â³çüìå ó÷àñòü ó
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ “8-é Ì³æíàðîä-
íèé êîíêóðñ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
³ìåí³ Ïåòðà ßöèêà”.

15.00 — ãîëîâà Äåðæòåëåðàä³î Åäóàðä
Ïðóòíèê ïðîâåäå ³íòåðíåò-êîíôå-
ðåíö³þ “Äåðæòåëåðàä³î â êîíòåê-
ñò³ ñó÷àñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ é ìåä³éíî¿
ñèòóàö³¿”.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Деп тати фра ції БЮТ Київраді, Київсь а
місь а ор анізація ВО “Бать івщина” висло-
влюють свої сердечні та либо і співч ття
Тетяні Іванівні Меліховій та її родині з при-
вод смерті матері Олени Дмитрівни Поль-
дяєвої.
Ми либо о засм чені тим, що завершив-

ся земний шлях невтомної тр дівниці, люб-
лячої матері та баб сі, людини висо ої ра-
си, ясності й доброї д ші.
Разом з вами, Тетяно Іванівно, ми розді-

ляємо біль від непоправної втрати найрідні-
шої людини, я а б ла опорою та невичерп-
ним джерелом любові для вас і вашої роди-
ни.
Нехай світлий образ цієї жін и завжди б -

де вашій пам’яті та в пам’яті ваших близь-
их та рідних.
Вічна їй пам’ять.

Деп тати фра ції БЮТ Київраді,
члени Київсь ої місь ої

ор анізації “Бать івщина”

Ïîë³òèêè îá’ºäíóþòüñÿ
ïðîòè íàðîäó
Íàñë³äêîì íåñòàá³ëüíîñò³ â êðà¿í³ ñòàëî çðîñòàííÿ ö³í
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Зростання цін на споживчом
рин стало несподіваним я
для споживачів, та , схоже, і
для рядовців. У Кабміні вже
визнали, що інфляція за підс м-
ами ро б де наба ато вищою
за про нозован . Зрештою в
раїні, де е ономі а стала за-
р чницею політи и, іна ше і б -
ти не може. "Хрещати " спроб -
вав проаналіз вати, хто саме
винен нинішній ціновій ризі
та ом ви ідне з божіння пере-
січних раїнців.

Ó ï’ÿòíèöþ ãðîìàäÿíè ìîãëè ïîñïî-
ñòåð³ãàòè çà íåáà÷åíîþ ïîä³ºþ — Ïðåçè-
äåíò ³ ïðåì’ºð ðàçîì âçÿëè ó÷àñòü ó çàñ³-
äàíí³ Êàáì³íó. Ïðè÷èíîþ, ÿêà çìóñèëà
Â³êòîðà Þùåíêà ïåðåãëÿíóòè ñâî¿ çâè÷-
êè, ñòàëà íàðàäà ç ïðîáëåì çðîñòàííÿ
ñïîæèâ÷èõ ö³í.

Ìèêîëà Àçàðîâ, ÿêèé êóðèðóº â íè-
í³øíüîìó Êàáì³í³ åêîíîì³÷í³ ïèòàííÿ,
ïîÿñíèâ ñòðèáîê ö³í â³äïîâ³äíèìè òåí-
äåíö³ÿìè íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ. Ìîâëÿâ,
íàâ³òü â ²òàë³¿ ïîäîðîæ÷àëè ìàêàðîíè, à
ó Ôðàíö³¿ — ìîëîêî. Â³êòîð Þùåíêî íà-
òÿêíóâ, ùî ÷àñòèíó ïðîâèíè çà ñèòóàö³þ
íà ðèíêó ìîæíà ïåðåêëàñòè ³ íà Íàö-
áàíê. Ïðîñòèì óêðà¿íöÿì â³ä îá³çíàíî-
ñò³ êåð³âíèê³â äåðæàâè, âî÷åâèäü, íå ïî-
ëåãøàëî.

Ïåðåä âèáîðàìè ïàí Àçàðîâ ïðîãíîçó-
âàâ, ùî ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çà ï³äñóìêàìè
ðîêó ñòàíîâèòèìå 7 %, àëå ó ï’ÿòíèöþ çà-
ÿâèâ, ùî ³íôëÿö³ÿ áóäå “íèæ÷å â³ä
11,6%”. ßêùî ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð çì³íþâàòèìå ìàêðîåêîíîì³÷í³
ïðîãíîçè òàêèìè òåìïàìè, òî ó ãðóäí³
ñë³ä î÷³êóâàòè ³ íà íîâ³ öèôðè.

Â Óêðà¿í³ ïåðåä âèáîðàìè òðàäèö³éíî
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ äâ³ ðå÷³. Ïî-ïåðøå,
æîðñòêèìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè çàõîäàìè
óòðèìóþòü ö³íè. Ïî-äðóãå, äåðæàâà ðàï-
òîâî “çãàäóº” ïðî ñâî¿ ñîö³àëüí³ çîáîâ’ÿ-
çàííÿ ³ ïî÷èíàº ïîâåðòàòè çàáîðãîâàí³
äîïîìîãè, çàðïëàòè, ñîö³àëüí³ âèïëàòè. À
ï³ñëÿ âèáîð³â ö³íè â³äïóñêàþòü. ² âîíè
ñòð³ìêî ëåòÿòü âãîðó, çì³òàþ÷è íà ñâîºìó
øëÿõó âñ³ ñîö³àëüí³ äîñÿãíåííÿ. Âðåøò³-
ðåøò öå âèã³äíî ñòàðîìó óðÿäó, àäæå çà
ñèòóàö³þ ï³ñëÿ âèáîð³â â³í óæå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü í³áèòî ³ íå íåñå. Ïîÿñíþâàòè
âèáîðöåâ³, ÷îìó “ïîêðàùåííÿ æèòòÿ âæå
ñüîãîäí³” íå íàñòàëî, äîâåäåòüñÿ íîâ³é
âëàä³. Ïðîòå ñòðèáîê ö³í âèã³äíèé ³ ¿é,
àäæå, ñòàðòóâàâøè ç âèñîêèõ ö³í, åêîíî-
ì³÷íèé áëîê íîâîãî Êàáì³íó ìàº “çàïàñ
ì³öíîñò³”. Ïðè÷îìó íîâà âëàäà çàö³êàâ-
ëåíà ó òîìó, ùîá ö³íè çðîñëè íàéá³ëüøå.
Òîä³ ìîæíà áóäå íàâ³òü ïîêàçîâî çíèçè-
òè ¿õ íà ê³ëüêà â³äñîòê³â. Âñ³ ìè ïàì’ÿòà-
ºìî, ÿê Þë³ÿ Òèìîøåíêî “òîðãóâàëà” äå-
øåâèì ì’ÿñîì òà öóêðîì. Âî÷åâèäü, öüî-
ãî ðîêó âîíà ñïîä³âàºòüñÿ ïîâòîðèòè ñâ³é
“ïîäâèã”.

Ïåðìàíåíòíà âèáîð÷à êàìïàí³ÿ, ùî
òðèâàº â Óêðà¿í³ ç 2004 ðîêó, âî÷åâèäü,
³ º òèì ÷èííèêîì, ùî íàéá³ëüøå âïëè-
âàº íà ö³íè. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì óðÿ-
äîâö³â, ÿê³ çì³íþþòüñÿ ó íàñ ÷àñò³øå çà
çà÷³ñêè ãîëîâíî¿ îïîçèö³îíåðêè, ñòàëî
áàíàëüíå óòðèìóâàííÿ ö³í “äî âèáîð³â”.
Ñóòî àäì³í³ñòðàòèâíèìè ìåòîäàìè. Íà
åêñïåðèìåíòè ïðîñòî íåìàº ÷àñó. Òà é
ïîòðåáè äóìàòè ãîëîâîþ, çà âåëèêèì ðà-
õóíêîì, â óðÿäîâö³â òàêîæ íåìàº. Ïî-

òðèìàòè ñèëîâèìè ìåòîäàìè ö³íè ï³âðî-
êó-ð³ê íàáàãàòî ïðîñò³øå, àí³æ çàéìà-
òèñÿ ðåôîðìóâàííÿì åêîíîì³êè. Òîæ
ïîòåïë³ííÿ â³äíîñèí ì³æ óðÿäîì ³ ãëà-
âîþ äåðæàâè, âî÷åâèäü, ñïðè÷èíåíå íå

ëèøå ïîòðåáîþ ñï³â³ñíóâàòè â íàéáëèæ-
÷³é ïåðñïåêòèâ³. Äîñòðîêîâ³ âèáîðè
âêîòðå “ñïèñàëè” âñ³ ïðîðàõóíêè îáîõ
ã³ëîê âëàäè. Ö³íè çðîñëè, à âèííèõ çíî-
âó íåìàº

Õòî âèíåí ó çðîñòàíí³ ö³í 
íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè?

Юрій ПАХОМОВ, а адемі НАНУ:
— Нестабільність. Політична нестабільність, я а с алам тила всю е ономі . У нас без-

силий ряд, а тримання цін вима ає застос вання тон о о інстр ментарію і стабільної
соціально-психоло ічної обстанов и. Звісно, безсилість ряд не єдиний фа тор, але він
оловний. На жаль, на мою д м , це не тимчасове явище, бо йдеться про дов остро-
ов перспе тив . Політи и зчепилися, і розвести їх неможливо, том що вони мають
надто різні за своїми ціннісними ритеріями еле торати. Вони бояться зрадити своєм
виборцеві. Я що політичні сили почн ть обійматися, втрати б д ть ожно о. Це проб-
лема не стіль и верхів и, с іль и раїни, а верхів а її лише розі р є замість заспо оюва-
ти. Я не бач нині та о о ряд , отрий мі ми впоратися із завданням тримання цін.

Оле сій КУЧЕРЕНКО, “НУ—НС”:
— Я б не оворив, хто винен. На мою д м , раще аналіз вати причини. А вони є і

с б’є тивні, і об’є тивні. З одно о бо , ряд перед виборами зап стив достатньо вели-
і соціальні про рами і на споживчий рино потрапили додат ові ошти. З іншо о бо ,
є і об’є тивні причини зростання цін — це світова тенденція до підвищення цін на про-
д ти харч вання. Без мовно, є і он ретна провина ряд . Не спрацювали рин ові ре-
лятори, я і повинні б ли спрацювати. Не спрацював Антимонопольний омітет. В цьо-

м не лише особиста відповідальність пана Кост сєва, а й проблема цієї стр т ри в ці-
лом . На жаль, наразі АМКУ і на десять відсот ів не ви он є свої ф н ції. Р чні методи
ер вання — “донець ий стиль ерівництва” — не діють, а рин овими методами ряд
Ян овича навіть не проб вав щось змінити. Нині ми опинилися в сит ації, оли не діє
ані рино , ані р чні методи. Це д же небезпечна сит ація, я новом ряд треба б де
швид о подолати.

Михайло ЧЕЧЕТОВ (Партія ре іонів):
Той, хто ор аніз вав політичн риз . Кінець цитати.

ККООММЕЕННТТААРР

Від нинішніх цін рядових раїнців о ляри ліз ть на лоба
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— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ïî÷í³ìî ³ç ñüîãî-
äí³øíüî¿ êîëåã³¿: îäíå ³ç ïèòàíü, ÿê³ òàì ïî-
ðóøóâàëè, öå ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåðåâåçåííÿ.

— ß ïîâí³ñòþ ïîãîäæóþñÿ, ùî ìàë³ ïå-
ðåâ³çíèêè — öå íåäîáðå äëÿ Êèºâà. Õî÷ó
ñêàçàòè, ùî ïîïåðåäíÿ âëàäà çðîáèëà íåõî-
ðîøó ïîñëóãó êèÿíàì, ìàéæå ïîâí³ñòþ ë³ê-
â³äóâàâøè òðàìâàéí³ ë³í³¿. À òèì ÷àñîì ó
ªâðîï³ òðàìâà¿ — öå îñíîâíèé âèä òðàíñ-
ïîðòó. Ìè ñüîãîäí³ áàãàòî ãîâîðèëè ïðî
òðàíñïîðò ³ ãîëîâíèì ÷èíîì ïðî éîãî ïðîá-
ëåìè. Ó íàñ áàãàòî ³äåé, òà º ³ àáñîëþòíî
ðåàëüí³ ðå÷³ — íà âóë. Æèëÿíñüê³é âæå âñòà-
íîâëåíî òàáëî, ùî ïîêàçóº ÷àñ, êîëè ïðè-
áóäå íàñòóïíèé àâòîáóñ ÷è òðîëåéáóñ. Òàê³
òàáëî çãîäîì âñòàíîâèìî ïî âñüîìó ì³ñòó.

Îêð³ì òîãî, ÿ äàâ âêàç³âêè ùîòèæíÿ çâ³-
òóâàòè ïðî òå, ÿê³ äçâ³íêè íàäõîäèëè ï³äïðè-
ºìñòâó òà ÿê íà íèõ â³äðåàãóâàëà äèðåêö³ÿ.
Òîáòî ÷è º ãåðî¿ ³ ÷è º ëþäè, ÿê³ ïîâîäÿòü-
ñÿ íåã³äíî ñòîñîâíî êèÿí. Êè¿â — ñòîëèöÿ
Óêðà¿íè. Íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïëàíóºìî â³ä-
êðèòè òðè ñòàíö³¿ ìåòðî. ² çðîáèìî öå íà òðè
ì³ñÿö³ ðàí³øå, í³æ çàïëàíîâàíî. Ñüîãîäí³ ÿ
ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ïîñòóïîâî âèò³ñíÿòè äð³á-
íèõ ïåðåâ³çíèê³â ³ç òèõ ì³ñöü, äå ìè âæå ñòà-
ëè ãîñïîäàðÿìè. Ó âèõ³äí³ ÿ ïðîãóëþâàâñÿ
âóëèöåþ Æèëÿíñüêîþ ³ áà÷èâ, ÿê ìàë³ àâ-
òîáóñè øâèäêî âèïåðåäæàþòü òðîëåéáóñ ³
ïåðåõâà÷óþòü ïàñàæèð³â. Çâè÷àéíî, ó íàñ
äóæå íèçüêà ïëàòà çà ïðî¿çä, ³ öå ïðîáëåìà.
Ïîêè ìè íå çáèðàºìîñÿ ï³äâèùóâàòè ö³íè
íà ïðî¿çä. Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðîâîäèòè
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïèòàíü òðàíñïîðòó.
Ìåí³ áóäå äóæå ö³êàâî ïî÷óòè äóìêó êèÿí
ùîäî óñ³õ àñïåêò³â òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì.

— ª òàêà öèôðà — 70 ìëí ãðí. Ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â ÷åòâåð öþ ñóìó áóëî âèä³ëåíî íà
êîìïåíñàö³þ òðàíñïîðòíèêàì. Ôàêòè÷íî ç áþ-
äæåòó ïîêðèâàþòüñÿ íåâèñîê³ ö³íè íà ïðî¿çä,
çîêðåìà ³ â ìåòðî. Â äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà-
¿íàõ öåé âèä òðàíñïîðòó êîøòóº â äåñÿòêè ðà-
ç³â äîðîæ÷å, íàâ³òü ó Ìîñêâ³. Íàñê³ëüêè äî-
ðå÷íà òàêà ïîë³òèêà, êîëè êè¿âñüêèé áþäæåò
ïîêðèâàº íèçüêó âàðò³ñòü ïðî¿çäó?

— ª ê³ëüêà ³äåé ïîñòóïîâîãî ðîçâ’ÿçàííÿ
ö³º¿ ïðîáëåìè. Í³÷îãî íå ìîæíà ðîáèòè ð³ç-
êî. Ëþäåé ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè. Òðåáà ïðî-
âîäèòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ä³ç-
íàòèñÿ, ùî äóìàþòü êèÿíè ïðî ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò. ×è õî÷óòü âîíè áà÷èòè ïðèâàò-
íèõ ïåðåâ³çíèê³â íà íàøèõ äîðîãàõ. Äëÿ öüî-
ãî ñë³ä ç³áðàòè â áþäæåò êîøòè, íà ÿê³ ìàº-
ìî ïðèäáàòè íîâèé òðàíñïîðò. Îêð³ì òîãî,
íà ìîþ äóìêó, äëÿ ïðè¿æäæèõ ìîæíà á ï³ä-
âèùèòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó, àäæå òðàíñïîðò óñå
æ òàêè ì³ñüêèé. Ïðîòå éòèìåìî äî öüîãî
ïîñòóïîâî. Äëÿ öüîãî íàì ïîòð³áíà êàðòêà
êèÿíèíà, ïðèëàäè, ÿê³ á öå ô³êñóâàëè. Äëÿ
³íîçåìöÿ — îäíà îïëàòà, äëÿ ³íîãîðîäíüî-
ãî — ìåíøà ñóìà òà îêðåìà îïëàòà — äëÿ
íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Öå äóæå
ñêëàäíà òåìà. Òà ùå é ïîë³òèêà çàâàæàº ñåð-
éîçíî, áî ìåíå óâåñü ÷àñ â³äâîë³êàþòü, ùå é
ïîë³òè÷í³ áàòàë³¿ òî÷àòüñÿ. ² îêð³ì óñüîãî,
áàãàòî çàêîí³â íå óõâàëåíî. ̄ õ íå ïðèéìàþòü,
îñê³ëüêè òðèâàº ïîë³òè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ.

— ß çíàþ, ùî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè âèä³ëåíî
137 ìëí ãðí åíåðãîçáåð³ãàëüíèì êîìïàí³ÿì.
Íàâ³ùî? Öå íàñë³äîê íèçüêèõ òàðèô³â? Áà-
ãàòî õòî ââàæàº ¿õ çàâèñîêèìè. Íàñê³ëüêè
éìîâ³ðíî, ùî Êè¿â âçàãàë³ ì³ã çàëèøèòèñÿ áåç
òåïëà?

— Öå âñå ç ãàëóç³ íåõîðîøèõ êàçîê, ç îá-
ðàçàìè, ç í³ñåí³òíèöÿìè. Õî÷à á ùî áóëî
çðîáëåíî, óñå ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè ç
àáñîëþòíî ð³çíèõ áîê³â. Éøëîñÿ ëèøå ïðî
òå, ùî ìè ñïðàâä³ äîòóºìî òàðèôè. Âîíè â
Êèºâ³ íèæ÷³, í³æ ó 23 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè. Êè-
ÿíè ìàþòü ÿê³ñí³øèé ð³âåíü ïîñëóã ³ á³ëü-
øó âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî âîíè íå çàëè-
øàòüñÿ áåç òåïëà é âîäè. Âñ³ ïèòàííÿ âèð³-
øóºìî äóæå îïåðàòèâíî.

Á³ëüøå òîãî, ìè âñòàíîâëþºìî íîâ³ òðó-
áè, ç ïëàñòèêó. Òîáòî âîíè âæå íå ³ðæàâ³-
òèìóòü. Ð³÷ ó ò³ì, ùî äåðæàâíå êîìóíàëüíå
ãîñïîäàðñòâî äóæå çàïóùåíå. Çàì³ñòü òðóá ó
íàñ áóëè ä³ðêè, â ÿêèõ ïî ³ðæ³ òåêëà âîäà —
öå áóëà ïðîáëåìà.

Äçâ³íîê ó ñòóä³þ:
— Äîáðèé âå÷³ð. Äÿêóþ çà òå, ùî âè ïðî-

òÿãîì ðîêó íàì äîïîìàãàëè. Çàïèòàííÿ â ìå-
íå áóëî ç ïðèâîäó ïîäîðîæ÷àííÿ, òåïåð ìè
ä³çíàëèñÿ, ùî âñå öå ðîáèòü Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî, ùî âè äî òîãî æîäíîãî ñòîñóíêó íå ìàº-
òå.

— Ç ïðèâîäó ïîäîðîæ÷àííÿ ÿ âàì ñêàæó:
â ïåð³îä, êîëè â êðà¿í³ ïî÷èíàºòüñÿ ïîë³òè÷-
íà íåñòàá³ëüí³ñòü, ö³íè äóæå øâèäêî ðåàãó-
þòü íà öå. Ìåí³ øêîäà, ùî ìè ç âàìè æè-
âåìî â åïîõó ïîë³òè÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³. ß
âæèâàòèìó çàõîä³â äëÿ çíèæåííÿ ö³í. Ìè,
ïî-ïåðøå, ìàºìî îäíó ç íàéíèæ÷èõ â Óêðà-
¿í³ ö³í íà õë³áîïðîäóêö³þ. Ñòðèìóºìî ö³íè.
Îêð³ì òîãî, ìè â³äêðèëè áëèçüêî 40 ïðîäî-
âîëü÷èõ ëàðê³â, îñê³ëüêè çà ïîïåðåäíüî¿ âëà-
äè âñ³ ïðîäîâîëü÷³ ìàãàçèíè áóëî çíèùåíî.
Çíàºòå, íåïîäàë³ê Êè¿âñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

áóâ ìàãàçèí “Óêðà¿íñüê³ ëàñîù³”, òàì çàâ-
æäè áóëè õîðîø³ öóêåðêè. Éîãî 1994 ðîêó
ïîïåðåäíÿ âëàäà çóì³ëà ÿêèìîñü ÷èíîì ïðè-
âàòèçóâàòè. Íèí³ òàì â³äêðèëè ïàðôóìåðíó
êðàìíèöþ.

Ìè íàìàãàòèìåìîñÿ â³äêðèâàòè íîâ³ ïðî-
äîâîëü÷³ ìàãàçèíè. Àëå, íà æàëü, öå â³äáó-
âàòèìåòüñÿ ïîñòóïîâî, íå îäðàçó. Íàòîì³ñòü
íèí³ ä³þòü ÿðìàðêè, ¿õ ìè ïðîâîäèìî äóæå
áàãàòî. Çàïðîøóºìî âèðîáíèê³â íàïðÿìó, à
íå ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â.

— ß çíàþ, ùî ñüîãîäí³ âè áóëè ó Æîâòíå-
â³é ë³êàðí³, òàì äóæå ñåðéîçíå ïèòàííÿ ç çåì-
ëåþ. Ðîçêàæ³òü äåòàëüí³øå, ÿê âèð³øóºòüñÿ
öå ïèòàííÿ? ² òàì áóëî ÿêåñü çâåðíåííÿ ïðà-
ö³âíèê³â ë³êàðí³ äî Ïðåçèäåíòà, âîíè âèð³øè-
ëè ïèòàííÿ ÷è í³?

— Ùîäî Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³, õî÷ó ñêàçàòè
êèÿíàì, ùî ÿ âçàãàë³ íåçàäîâîëåíèé ðîáî-
òîþ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â Êèºâ³. Âî-
íà, ìîæëèâî, òðîõè êðàùà, í³æ â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè, òîìó ùî íàáàãàòî êðàùå òåõ-
í³÷íå çàáåçïå÷åííÿ. Ó íàñ äóæå âåëèêèé áþ-
äæåò âèä³ëåíèé äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïðî-
òå íàéãîëîâí³øå â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ — âè-
êîíàííÿ êëÿòâè Ã³ïïîêðàòà. Â òîìó ÷èñë³
ìåí³ íå ïîäîáàþòüñÿ ïîáîðè, ÿê³ ìàþòü ì³ñ-
öå ó ë³êàðíÿõ.

ßêà ïðîáëåìà ñêëàëàñÿ ó íàñ â êðà¿í³ ³ç-
çà òîãî, ùî ïîë³òèêè âåñü ÷àñ ç’ÿñîâóþòü
ñâî¿ âíóòð³øí³ ñïðàâè. Õòî ç íèõ êåðóâàòè-
ìå áþäæåòîì, åêîíîì³êîþ ³ ò. ä. Êîëè â³ä-
áóâàëàñÿ çóñòð³÷ ó Æîâòíåâ³é ë³êàðí³, òàì
ìîâà éøëà âñüîãî ëèøå ïðî òå, ùî ¿¿ ïðàê-
òè÷íî çðóéíóâàëè. Òàì áóâ ÷óäîâèé ë³êàð-
íÿíèé êîìïëåêñ. ß ïàì’ÿòàþ, êîëè ïðàöþ-
âàâ íà âóë. Ðºçíåíñüê³é ó ïðîêóðàòóð³, ³íî-
ä³ êîðèñòóâàâñÿ ïîñëóãàìè öüîãî êîìïëåê-
ñó. Ñüîãîäí³ ïîñòàëî ïèòàííÿ, ùî ðîáèòè äà-
ë³, ÷è é íàäàë³ â³ääàâàòè çåìë³, ÷è é íàäàë³
áóäóâàòè òàì íå âëàñòèâ³ ë³êàðí³ çàêëàäè.

Òàì ÷óäîâà öåðêâà, ÿ äóæå äîáðå ñòàâëþñÿ
äî öåðêâè, àëå íàì ïîòð³áí³ ë³êàðí³. Áî òàê
ñêîðî â³ä ë³êàðí³ í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ. Ìå-
í³ ïîêàçàëè äåÿê³ ïîãàí³ ïàëàòè. Íàñïðàâä³
òàì éäå áîðîòüáà çà âëàäó, ôàêòè÷íî çà ãðî-
ø³. ²íøîãî òàì í³÷îãî íåìàº. Çàðîá³òíà ïëà-
òà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ òàì 200 ãðí. ×îìó æ â³í
òîä³ çà íå¿ á’ºòüñÿ äî ñìåðò³?

Îäíàê ìè äîìîâèëèñÿ, ùî ÿ íå ï³äïèøó
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, âèñëóõàþ âñ³ ñòîðîíè.
Çóñòð³íóñÿ ³ç ìåäè÷íèì êîëåêòèâîì. ² ãîëîâ-
íå äëÿ ìåíå, ùîá êèÿí, à îñîáëèâî òèõ, õòî
íå ìàº ïîá³÷íèõ äîõîä³â, îáñëóãîâóâàëè áåç-
êîøòîâíî. Â öüîìó âèïàäêó ÿ ðîáèòèìó âñå
äëÿ òîãî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, äëÿ ò³º¿ ë³êàðí³.
² â ö³ëîìó ìè, ìàáóòü, ÷àñò³øå ãîâîðèòèìå-
ìî íà öþ òåìó. Îñê³ëüêè ìîðàëü íèí³ òàêà,
ùî ëþäè ïëàòÿòü ³ íàâ³òü íå äçâîíÿòü, ³ íå
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî öå.

— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ÷è ïðèéíÿâ Ëó-
öåíêî âàø âèêëèê ³ç çàá³ãó?

— ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ïðèéäå çàâòðà ³ ïðî-
á³æèòü. ß çàïðîïîíóâàâ éîìó õîðîøèé ïðèç.
ßêùî â³í ìåíå îáæåíå, õî÷à â³í ìîëîäøèé,
ÿ ãîòîâèé äî áàãàòüîõ ðå÷åé, ïðî ÿê³ â³í
ìð³º. À çàãàëîì öå âñå íå ñåðéîçíî, àëå êè-
ÿíàì ö³êàâî, ÷è çäàòíèé â³í íà ùîñü.

— Â³í ïðèéäå ÷è í³?
— ß âïåâíåíèé, ùî íå ïðèéäå, àäæå â³í

íå áóâ ó àðì³¿ ³ íå çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì. Ìîæ-
íà áóëî á ïåðåâ³ðèòè, ùî â çäîðîâîìó ò³ë³
çäîðîâèé äóõ.

— Ìè âæå çàãîâîðèëè ïðî ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé”. Ñêàæ³òü, áóä³âëþ òîðãîâåëüíîãî öåí-
òðó çíåñóòü ÷è í³?

— Ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî òå, ùîá Êàáì³í
ïîâåðíóâ çàáóäîâíèêó ò³ ãðîø³, êîòð³ â³í
âêëàâ, ìè ùå íå áà÷èëè. Çâè÷àéíî, ìè áó-
äåìî ïðèñëóõîâóâàòèñü äî ÓªÔÀ, öå áåç
æîäíîãî ñóìí³âó. Çâè÷àéíî, ìè óõâàëèìî
áóäü-ÿê³ ð³øåííÿ, êîòð³ ñïðèÿòèìóòü ïðîâå-
äåííþ ªâðî-2012, àäæå öå îäèí ³ç ìàëåíü-
êèõ êðîê³â ó íàïðÿìêó ºâðîïåéñüêîãî òîâà-
ðèñòâà. Öå äóæå âàæëèâî. Òîáòî ð³øåííÿ
ïðî â³äì³íó â³ääà÷³ çåìë³ ìè óõâàëèëè, õî÷à
òàì ïîáóäîâàíî òðè ïîâåðõè ³ òàêèé êðîê íå
äóæå äðóæí³é ïî â³äíîøåííþ äî òèõ, õòî
çàéìàºòüñÿ á³çíåñîì.

— Íåùîäàâíî, ÿ çíàþ, ùî âè âðó÷àëè êëþ-
÷³ â³ä êâàðòèðè ðîá³òíèêàì ñîö³àëüíî¿ ñôåðè,
ðîçêàæ³òü ïðî öå äåòàëüí³øå, ÿê öå áóëî. Ñêà-
æ³òü, ñê³ëüêè âè ïîäàðóâàëè ³ ñê³ëüêè ðàí³øå
íàäàâàëà Êè¿âðàäà?

— ß íå äàðóâàâ, ïðîñòî âðó÷àâ. Äàðóþòü
êèÿíè, ÿ ïðîñòî âèêîíóâàâ ñâîþ ïðåäñòàâ-
íèöüêó ôóíêö³þ.

ß çíàþ, ùî áàãàòî ðîê³â ¿ì êâàðòèðè âçà-
ãàë³ íå âèäàâàëè. Ìè âèäàëè 21 êâàðòèðó.
Ñîö³àëüí³ ðîá³òíèêè — öå ëþäè, êîòð³ ìå-
í³ äóæå áëèçüê³. ß ñàì äóæå áàãàòî ðîê³â
çàéìàâñÿ ñîö³àëüíîþ ðîáîòîþ, öå äóæå òÿæ-
êà ðîáîòà ³ òàì òðåáà ìàòè âåëèêå ³ ëþáëÿ-
÷å ñåðöå. ß öå ðîáèâ ç âåëèêîþ ðàä³ñòþ,
àäæå âîíè ñòîÿëè 25 ðîê³â íà ÷åðç³

Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Òàðèôè â Êèºâ³ íèæ÷³,
í³æ ó 23 ³íøèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè”
Ñòåíîãðàìà ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” íà êàíàë³ ÒÐÊ “Êè¿â” â³ä 2 ëèñòîïàäà 
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
55 ðîê³â ãîëîâíîìó òðåíåðîâ³
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ôóòáîëó, 
âîëîäàðþ “Çîëîòîãî ì’ÿ÷à”
Îëåãîâ³ ÁËÎÕ²ÍÓ
З днем народження йо о вітає абсолютна
чемпіон а ХХVІ Олімпійсь их і ор зі спортив-
ної імнасти и Лілія ПОДКОПАЄВА:

— Оле Блохін — це видатна особистість для У раїни, йо о ім’я назав-
жди вписане в історію світово о ф тбол , а сам він надихає тисячі дітей
займатися спортом і дося ати спіхів. Це видатний спортсмен, людина
слова і діла. Він неодноразово доводив сьом світові сил раїнсь о о
ф тбол , спочат я равець, потім я тренер. У раїна пишається Оле-
ом Блохіним.
Бажаю йом олімпійсь о о спо ою, спортивної витрим и, міцно о здо-

ров’я, нових перемо .

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó ï’ÿòíèöþ âèïîâíèëîñÿ 
64 ðîêè äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè
²âàíó ÑÀË²Þ

З днем народження йо о привітав політоло ,
ерівни Центр досліджень політичних цін-
ностей Олесь ДОНІЙ:

— Колись з ім’ям Івана Ми олайовича асоціюва-
лася демо ратизація Компартії У раїни. Він став

тоді першою поп лярною політичною особою в Києві, й ло ічним б в пе-
рехід йо о з посади ерівни а Подол в иївсь е рісло. Це б ли перші
спроби демо ратизації, очевидно, що в ньо о б в славний шлях. Але
останнім часом на політичн арен вийшли інші постаті. Том хотілося б
побажати Іванові Ми олайович сил, послідовності, аби ще раз привер-
н ти до себе ва иян. Щастя, здоров’я і всіх бла !

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОЇ
СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ “УКРРІЧФЛОТ”
Повідомляємо, що з ідно з рішенням На лядової ради
АСК "У ррічфлот" позачер ові за альні збори а ціонерів

А ціонерної с дноплавної омпанії “У ррічфлот"
( од ЕДРПОУ 00017733, місцезнаходження: м. Київ,
в л. Нижній Вал, 51) відб д ться 21 р дня 2007 ро

о 10.30 за адресою: м. Київ, в л. Нижній Вал, 51, а товий
зал адміністративної б дівлі АСК "У ррічфлот" (2 поверх)

Порядо денний:
1. Про внесення змін та доповнень до Стат т А ціонерної с дноплавної

омпанії "У ррічфлот".
Реєстрація а ціонерів здійснюватиметься 21 р дня 2007 ро з 8.30

до 10.00 за місцем проведення позачер ових за альних зборів. Для
часті реєстрації а ціонерам - фізичним особам при собі необхідно
мати паспорт, а представни ам а ціонерів додат ово - довіреність.
Довід и за телефонами: 8-044-428-86-94, 8-044-428-85-98,

8-044-428-85-75, 8-044-428-83-06.
З пова ою, Президент

Âåòåðàíàì 
íàãàäàëè ïðî ìèíóëå

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

В державном істори о-меморіальном
омпле сі "Оборона Києва 1943 р." за
підтрим и р пи омпаній "Фо строт" та
соціально о центр "Вино радар-Пер-
спе тива" відб лися рочистості з на о-
ди 63-ї річниці визволення У раїни та
64-ї річниці визволення Києва від фа-
шистсь их за арбни ів. Бла одійний за-
хід, я ий перед сім спрямований на збе-
реження історичної пам'яті та вшан ван-
ня ветеранів війни є най ращим при ла-
дом дя и за збереження мир .

Â ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó “Ïîõ³ä ïàì’ÿò³”,
ÿêèé óæå âøîñòå â³äáóâàºòüñÿ çà ï³äòðèìêè ãðóïè
êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” â ñåëèù³ Íîâèõ Ïåòð³âöÿõ
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ñòîëè÷í³ âåòåðàíè òà ó÷àñíèêè
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè â³äâ³äàëè äåðæàâíèé ³ñ-
òîðèêî-ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ “Îáîðîíà Êèºâà ó
1943 ð.”, àáè âøàíóâàòè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ íà Ëþò³çü-
êîìó ïëàöäàðì³. Ó÷îðàøíÿ äàòà ñòàëà íåâèïàäêî-
âîþ: ñàìå ó ö³é ì³ñöèí³ ïîáëèçó Êèºâà 64 ðîêè òî-
ìó áèòâà çà Äí³ïðî ñòàëà îäí³ºþ ç òðüîõ íàéçàïåê-
ë³øèõ 1943 ðîêó ðàçîì ç³ Ñòàë³íãðàäñüêîþ òà Êóð-
ñüêîþ. Îï³ñëÿ òðèâàëèõ áî¿â óðàíö³ 5 ëèñòîïàäà 1943
ðîêó ïåðøèìè äî Ñâÿòîøèíà óâ³éøëè òàíê³ñòè, ³ âæå
íàñòóïíîãî äíÿ ñòîëèöÿ Óêðà¿íè áóëà ïîâí³ñòþ î÷è-
ùåíà â³ä ôàøèñò³â. À âò³ì, “ö³íà” çà âèçâîëåííÿ
Êèºâà ñòàëà íàäâåëèêîþ: ì³ëüéîí ïîëåãëèõ âîÿê³â
íà Ëþò³çüñüêîìó òà Áóêðèíñüêîìó ïëàöäàðìàõ.

ßê çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ ïîõîäó-ðåêâ³ºìó ãîëîâà ðà-
äè çàñíîâíèê³â ãðóïè êîìïàí³é “Ôîêñòðîò” Ãåîð-
ã³é Ä³ãàì, òàê³ çáîðè íàñàìïåðåä çàñâ³ä÷óþòü âåëè-
êó øàíó ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü äî çàãèáëèõ âî¿í³â:
“Òàê³ çóñòð³÷³ äàþòü çìîãó æèâèì ñâ³äêàì òèõ

ñòðàøíèõ ÷àñ³â ïîñï³ëêóâàòèñÿ îäèí ³ç îäíèì òà â³ä-
÷óòè äóõ ºäíîñò³. Ö³é äðóæá³ í³êîëè íå ñòàíóòü íà
çàâàä³ àí³ õâîðîáè, àí³ ïîâàæíèé â³ê. Íèçüêèé âàì
óêë³í, øàíîâí³ íàø³ âåòåðàíè”.

Óïåðøå â òàêîìó çàõîä³ áåðóòü ó÷àñòü ³ ïðåäñòàâ-
íèêè Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó.
Âîíè ïðåçåíòóâàëè “Êíèãó ïàì’ÿò³”, ùî ðîçïîâ³-
äàº ïðî äîëþ 128 ìåøêàíö³â Êè¿âùèíè, çàãèáëèõ
íà àôãàíñüê³é çåìë³. Ìàòåð³àë ç³áðàëè ó÷àñíèêè àô-
ãàíñüêî¿ â³éíè, âèäàëè çà ñïðèÿííÿ ê³ëüêîõ ãðîìàä-
ñüêèõ òà á³çíåñ-îðãàí³çàö³é. Ñåðåä íèõ ³ ãðóïà êîì-
ïàí³é “Ôîêñòðîò”

Голова Ради засновни ів ГК “Фо строт”
Геор ій Ді ам (зліва) по ладає віти до мон мента
“Оборона Києва 1943 р.”
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Íàïåðåäîäí³ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³äáóâñÿ 
òðàäèö³éíèé “Ïîõ³ä ïàì’ÿò³”

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он-
рс на заміщення ва антних посад:
оловно о е ономіста бюджетно о відділ Управління по бюджет ,
основні обов’яз и — часть розробці прое т бюджет м. Києва;
аналіз стан і тенденції ви онання бюджет м. Києва (місь о о та
районних бюджетів) по видат ах бюджет .
Під отов а пояснювальної запис и про стан ви онання бюджет м. Києва

до вартальних та річних звітів; під отов а матеріалів до апаратних нарад
Київсь о о місь о о олови та інше;

оловно о е ономіста відділ фінансів місцевих ор анів влади і само-
вряд вання,
основні обов’яз и — розрах вання та с ладання лімітів аси н вань,
здійснення фінанс вання видат ів та опрацювання звітів по витратах на

тримання місь их ор анів правління, опрацювання бюджетних запитів, під-
отов а розрах н ів, с ладання про нозних по азни ів бюджет по місь их
ор анах правління та інше.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство
У раїни, вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПК.
Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення

за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), імн. 819.
Телефон для довідо 234-62-50.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и про-

ведення он рс № 33-ПР з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б -
д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів, що належать те-
риторіальній ромаді м. Києва
1. Майно КП “ТРК “Київ” — ТОВ “Ремб д”.
2. Майно КП “Радіостанція “Голос Києва” — ТОВ “Ремб д”.
3. Майно КП “Хрещати ” — ПП “А тив плюс”.
4. Майно КП “Реда ція азети “Вечірній Київ” — ТОВ “Сарос”.
5. Майно КП “Реда ція азети “У раїнсь а столиця” — ПП “А тив плюс”.
6. Нежилий б дино по в л. Боричів Ті /пров. Зелінсь о о, 20/4 за аль-

ною площею 212,1 в. м — ТОВ “Епрайзер”.
7. Нежилий б дино по в л. Воровсь о о, 35, літ. А — ТОВ “ЛЕМС”.
8. Па ет а цій (127 980 шт., 23,7%) стат тном фонді ВАТ “КБ “Хреща-

ти ” — ТОВ “Інтер апітал”.
9. Па ет а цій (52 910 760 шт., 80%) стат тном фонді AT XK “Киівмісь -

б д” — ТОВ “Імідж”.
10. Нежиле приміщення по в л. П ш інсь ій, 9, літ. В за ально о площею

90,0 в. м — ТОВ “А цент”.
11. Нежиле приміщення по в л. Андріївсь ій звіз, 38, літ. А за альною

площею 155,8 в. м — ТОВ “Самсон”.
12. Нежилі приміщення по в л. Ярославів Вал, 33, літ. А за альною пло-

щею 588,4 в. м — ТОВ “ОлВі а”.



Òàíåöü 
óñüîãî æèòòÿ
Ïîìåð ²ãîð Ìî¿ñåºâ
Ïàâëî ÁÎÑÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю в Мос ві на 102-м році життя помер
один з най славленіших родженців Києва хорео-
раф І ор Моїсеєв.

²ãîð Ìî¿ñåºâ, òàíöþðèñò
çà îñâ³òîþ ³ áàëåòìåéñòåð
çà ïîêëèêàííÿì, çóì³â ó
äðóã³é ïîëîâèí³ 1930-õ
çíàéòè çîëîòó æèëó. Òàíö³
íàðîä³â ÑÐÑÐ, ïîñòàâëåí³
ÿñêðàâî, áàðâèñòî ³ æèòòº-
ðàä³ñíî, âèÿâèëèñÿ ³äåàëü-
íèì ç ³äåîëîã³÷íî¿ òî÷êè
çîðó êóëüòóðíèì ïðîåêòîì.
Òå, ùî öå ùå ³ ÷óäîâèé åêñ-
ïîðòíèé òîâàð, ñòàëî çðî-
çóì³ëî âæå â 1950-õ, êîëè
ãàñòðîë³ àíñàìáëþ Ìî¿ñå-
ºâà ïî÷àëè ïåðåäóâàòè äåð-
æàâíèì â³çèòàì. Çàâîäí³
ñïåêòàêë³ éîãî òðóïè ïåðå-
òâîðèëèñÿ íà â³çèòíó êàðò-
êó ÑÐÑÐ. Ïðè÷îìó áåç
áóäü-ÿêîãî ³äåîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ: “ìî¿ñåºâöÿì” ñòàâèëè â
îáîâ’ÿçîê ò³ëüêè äåìîíñòðóâàòè äîñÿãíåííÿ ðàäÿíñüêî¿ õîðåîãðà-
ô³÷íî¿ øêîëè ³ ïîêàçóâàòè ìèðîëþáí³ñòü, äðóæåëþáí³ñòü ³ â³äâåð-
ò³ñòü ñâîº¿ áàòüê³âùèíè.

Ëþäèíà, ùî ïðèäóìàëà öåé îñîáëèâèé æàíð — àêàäåì³÷íèé íàðîä-
íèé òàíåöü, íàðîäèëàñÿ 1906 ðîêó â Êèºâ³, íàâ÷àëàñÿ â Ìîñêâ³ ó Ðóáå-
íà Ñèìîíîâà ³ Êàñüÿíà Ãîëåéçîâñüêîãî, áóëà âõîæà â ñàëîí Ëóíà÷àð-
ñüêîãî, äðóæèëà ç Ìåéåðõîëüäîì ³ ïðåäñòàâíèêàìè éîãî êîëà. Êàæóòü,
íàâ³òü Ñòàë³í äîñëóõàâñÿ äóìêè õîðåîãðàôà.

Òèì á³ëüøå äèâíî, ùî ²ãîð Ìî¿ñåºâ óñå æèòòÿ çàëèøàâñÿ áåç-
ïàðò³éíèì, õî÷à â ïàðò³þ éîãî êëèêàëè á³ëüøå í³æ íàïîëåãëèâî —
18 ðàç³â. ² “íàðîäíå ìèñòåöòâî” â³í òåæ ïðèäóìóâàâ ñàì. Ôîëüê-
ëîðí³ ðóõè õîðåîãðàô îáðîáëÿâ ³ ðîçâèâàâ çà çàêîíàìè àêàäåì³÷-
íî¿ ñöåíè. Ç ê³ëüêîõ íåâèáàãëèâèõ ïà â³ðòóîç-õîðåîãðàô ì³ã çðî-
áèòè øåäåâð, éîãî òàëàíò ðåæèñåðà ïåðåòâîðþâàâ êîæåí òàíåöü
íà ì³í³-ñïåêòàêëü, à êîëîðèòí³ òèïàæ³ ïðîäîâæóâàëè ãàëåðåþ ïåð-
ñîíàæ³â éîãî áàëåò³â. Îùàñëèâëåí³ íàðîäè, ïðèãîëîìøåí³ áàãàò-
ñòâîì âëàñíî¿ ñïàäùèíè, âèçíàâàëè ìî¿ñåºâñüê³ òâîð³ííÿ ñïîêîí-
â³÷íî ð³äíèìè òà åòàëîííèìè: “ìî¿ñåºâö³” âèêîíóâàëè ¿õ ³ç òàêèì
áëèñêîì, ÿêèé ³ íå ñíèâñÿ íîñ³ÿì ôîëüêëîðó.

Â³í ñòâîðèâ ìåõàí³çì, ùî ÷óäîâî ïðàöþº çà áóäü-ÿêèõ ïîë³-
òè÷íèõ ðåæèì³â ³ çäàòíèé äî áåçïåðåðâíîãî â³äòâîðåííÿ. Íàâ-
ðÿä ÷è çíàéäóòüñÿ ëþäè, ÿê³ ââàæàþòü, ùî â 101 ð³ê ïàòð³àðõ êå-
ðóâàâ ñâî¿ì àíñàìáëåì òàê ñàìî ä³ÿëüíî, ÿê ³ äâàäöÿòü ðîê³â òî-
ìó. Öå íå ïðèìåíøóº çíà÷åííÿ Ìî¿ñåºâà, à ò³ëüêè âèâèùóº éî-
ãî ãåí³é: óæå ê³ëüêà ðîê³â ñèñòåìà ïðàöþº ïðàêòè÷íî áåç íüîãî.
²ãîð Ìî¿ñåºâ, åãîöåíòðèê òà äèêòàòîð, êîòðèé í³êîëè íå ãîòóâàâ
íàñòóïíèê³â é êîòðèé ³ â äóìö³ íå äîïóñêàâ ñâîþ ñìåðòü, âè-
ÿâèâñÿ ºäèíèì ³ç ðàäÿíñüêèõ ë³äåð³â, ùî çàëèøèâ ñïàäîê íå
ïðîñòî â ïîâíîìó ïîðÿäêó, à é ïðèäàòíèé äëÿ ñàìîñò³éíîãî æèò-
òÿ. Óâ³í÷àíèé çà æèòòÿ âñ³ìà ëàâðàìè, ãîëîâíèé ïàì’ÿòíèê —
ñâ³é àíñàìáëü, ùî ñâÿòî áåðåæå éîãî íàáóòêè,— ²ãîð Ìî¿ñåºâ
ñïîðóäèâ ñîá³ ñàì
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Àäà Ðîãîâöåâà ï³äòâåðäèëà 
ÿê³ñòü ç³ðêè
Þâ³ëåé àêòðèñè â³äçíà÷èëè ïîãàíèì ñïåêòàêëåì òà äîáðèì êàïóñíèêîì

Þâ³ëåéíèé âå÷³ð íà ÷åñòü
ïðèìè óêðà¿íñüêî¿ ñöåíè ïîä³-
ëèëè íà äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøà,
ïðîõ³äíà — âèñòàâà çà ï’ºñîþ
Íîåëà Êàóàðäà “ßê³ñòü ç³ðêè”.
Äðóãà, îñíîâíà — â³òàëüí³ ïðî-
ìîâè òà êàïóñíèê, íà ï³äãîòîâ-
êó ÿêîãî, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, âè-
òðàòèëè á³ëüøå ÷àñó, àí³æ íà ðå-
ïåòèö³¿ ñïåêòàêëþ-áåíåô³ñó.

Âëàñíå, ñïåêòàêëåì òå, ùî
ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí ðîç³ãðóâà-
ëè Àäà Ðîãîâöåâà òà ¿¿ êîëåãè
ïî öåõó, íàçâàòè ñêëàäíî. Ïóá-
ë³ö³ çàäåìîíñòðóâàëè æàíð, ïî-
ð³âíÿíî íîâèé äëÿ íàøî¿ ñöå-
íè,— âäàëå îñâîºííÿ ñïîíñîð-
ñüêèõ êîøò³â ç ì³í³ìàëüíèìè
ëþäñüêèìè âèòðàòàìè. ²äåàëüíî
ï³ä³éøëè äëÿ öüîãî ãðàôîìàí-

ñüêå ñïðîùåííÿ “Òåàòðó” Ñî-
ìåðñåòà Ìîåìà ó âèêîíàíí³ äðà-
ìàòóðãà Íîåëà Êàóàðäà, äîáðå
³ì’ÿ ðåæèñåðà Îëåêñ³ÿ Ëèñîâöÿ,
à òàêîæ ã³ãàíòñüêèé àðñåíàë àê-
òîðñüêèõ øòàìï³â, êîòðèì ó
áóäü-ÿêîìó êè¿âñüêîìó òåàòð³
âîëîä³þòü ïðå÷óäîâî. Ö³ øòàì-
ïè é ïîêàçàëè ñèëàìè ï³ñòðÿâî¿
êîìàíäè, ç³áðàíî¿ ïî âñüîìó
Êèºâó. Ç Òåàòðó íà Ë³âîìó áå-
ðåç³ íà äîäàòîê äî Îëåêñ³ÿ Ëè-
ñîâöÿ ïðèáóëè ²ðèíà Ìàê òà
Ñâ³òëàíà Îðë³÷åíêî, Ìîëîäèé
íå ïîñêóïèâñÿ íà ñâîãî ãîëîâ-
íîãî áëàçíÿ Îëåêñ³ÿ Âåðòèí-
ñüêîãî, “ôðàíê³âö³” äåëåãóâàëè
Ëåñÿ Çàäí³ïðîâñüêîãî òà Îñòà-
ïà Ñòóïêó, é íàâ³òü Ðîñ³éñüêà
äðàìà âçÿëà ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é
ñïðàâ³, â³äðÿäèâøè ç òàêî¿ îêà-

ç³¿ Âîëîäèìèðà Çàäí³ïðîâñüêî-
ãî.

Ò³ëüêè-íî ïî÷àëèñÿ þâ³ëåéí³
ïðîìîâè, ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî
âèñòàâà áóëà ïîòð³áíà çàëîâ³ é
àêòîðàì ëèøå äëÿ ðîç³ãð³âó. Ñà-
ìà Àäà Ðîãîâöåâà âñòèãëà ðîç³-
ì’ÿòèñÿ ùå ï³ä ÷àñ ïðîëîãó —
ïîêè ïðèéìàëà ç ðóê Â³êòîðà
Þùåíêà ïîñâ³ä÷åííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè òà ðîç³ãðóâàëà â äóåò³ ç
ãëàâîþ äåðæàâè àêòîðñüêèé åòþä
“îñâ³ä÷åííÿ â êîõàíí³”. ßê ïðî-
ãðàòè öåé åòþä ùå ïðèíàéìí³ äå-
ñÿòüìà ñïîñîáàìè, àêòðèñà ïî-
êàçàëà â çàêëþ÷í³é ÷àñòèí³ âå-
÷îðà â ïàðàõ ç Ðîìàíîì Â³êòþ-
êîì, Áîãäàíîì Ñòóïêîþ, Åäóàð-
äîì Ìèòíèöüêèì, Â’ÿ÷åñëàâîì
Êèðèëåíêîì, Â³òàë³ºì Ñåìèíî-
æåíêîì, Ëåñåì Òàíþêîì, Ìèêî-

ëîþ Æóëèíñüêèì, Áîðèñîì
Êðàñíîâèì, Äìèòðîì Ãîðäîíîì
òà Àíàòîë³ºì Áîðñþêîì. Òàê ñà-
ìî êîêåòëèâî, ÿê ï³ä³ãðóâàëà ñâî-
¿ì ïàðòíåðàì, âîíà â³äðåàãóâàëà
íà ïðèñâîºííÿ çâàííÿ “Ïî÷åñ-
íèé ãðîìàäÿíèí Êèºâà”: “Ìåí³
êàçàëè,— ÷àð³âíî óñì³õàþ÷èñü,
çàÿâèëà àêòîðêà çàñòóïíèêîâ³
ñòîëè÷íîãî ìåðà Â³òàë³þ Æóðàâ-
ñüêîìó,— ùî ÿ âæå áàãàòî ðîê³â,
ÿê ïî÷åñíà êèÿíêà”. Á³ëüøå
îïëåñê³â ä³ñòàëîñÿ õ³áà ùî êî-
ì³÷íèì êóïëåòàì íà àäðåñó õó-
äîæíüîãî êåð³âíèêà Ðîñ³éñüêî¿
äðàìè Ìèõàéëà Ðºçíèêîâè÷à —
ñàìå ÷åðåç êîíôë³êò ³ç íèì ï’ÿò-
íàäöÿòü ðîê³â òîìó Àäà Ðîãîâöå-
âà çìóøåíà áóëà çàëèøèòè òåàòð,
íà ñöåíó ÿêîãî âèõîäèëà ïîíàä
òðè äåñÿòèë³òòÿ

Îðèñÿ ÑÎÐÎÊÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю на сцені Театр імені Івана Фран а в отре
відсвят вали ювілей Ади Ро овцевої (про попередню
вистав на честь ювіляр и "Хрещати " писав 15 жовт-
ня). Головними партнерами а триси під час чотири о-
динно о дійства стали прис тній залі Ві тор Ющен о
та відс тній Михайло Рєзни ович.

Ó ïðàâèëüí³é ôàç³
Â Êèºâ³ âèñòóïèëè í³ìåöüê³ åëåêòðîíùèêè De-Phazz

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер на сцені Міжна-
родно о центр льт ри
та мистецтв третє в Ки-
єві вист пила німець а
р па De-Phazz. Протя ом
двох один м зи антам,
отрі обрали шляхетн
мет про ласти шлях до
ново о джаз , вдалося
водночас приспати і роз-
б дити п блі ла нж- та
денс-зв ами.

Ç êîëåêòèâó, äî ÿêîãî âõîäÿòü
äâàíàäöÿòü îñ³á, â Óêðà¿íó ïðè-
áóëè ò³ëüêè ñåìåðî. Âåçòè â³äæåÿ,
òàíöþðèñò³â òà ê³ëüêîõ ìóçèêàí-
ò³â ç óñ³ìà ³íñòðóìåíòàìè é àïà-
ðàòóðîþ äëÿ ïðîäþñåð³â òóðó âè-
ÿâèëîñÿ íàäòî äîðîãî. Óò³ì, íà
áàãàæ³ ìóçèêàíò³â, íà ùàñòÿ, íå
çàîùàäæóâàëè, òîæ âîêàë³ñòè
ïðîåêòó Êàðë Ôð³åðñîí ³ Áàðáà-
ðà Ëàð âñòèãëè ïåðåîäÿãíóòèñÿ
ï³ä ÷àñ êîíöåðòó ê³ëüêà ðàç³â.

Îêð³ì ÷îðíî¿ ñóêí³, Áàðáàðà
ç’ÿâèëàñÿ íà ñöåí³ ùå â êîëüîðàõ
êàíàäñüêîãî ãóðòó White Stripes —
á³ëîìó òà ÷åðâîíîìó, à Êàðë çì³-
íèâ á³ëèé àòëàñíèé êîñòþì ç
áëèñêîì íà ÷îðíèé.

Ðîçïî÷àâñÿ êîíöåðò ç³ ñïîê³é-
íî¿ êîìïîçèö³¿ True North, ÿêó
Êàðë Ôð³åðñîí ³ Áàðáàðà Ëàð âè-
êîíàëè ðàçîì. Ùå ðàç âîíè
ç’ÿâèëèñÿ íà ñöåí³ óäâîõ ëèøå íà
îñòàíí³é ï³ñí³ òà íà á³ñàõ. Çàëè-
øèâøèñÿ ºäèíîþ âîêàë³ñòêîþ íà
ñöåí³, Áàðáàðà ïî÷àëà äèâóâàòè
ïóáë³êó “äèòÿ÷èì” ñï³âîì ³ òàí-
öÿìè ³ç ñàêñîôîíîì ñâîãî êîëå-
ãè Ôðàíêà Ñïàíüéîëà. Ùîïðàâ-
äà, æèâèé ãîëîñ ñï³âà÷êè çäàâàâ-
ñÿ íå òàêèì ñèëüíèì, ÿê çàçâè-
÷àé ó çàïèñàõ — ìîæëèâî, ÷åðåç
òå, ùî Áàðáàðà Ëàð ÷îìóñü ïî-
ñò³éíî íàìàãàëàñÿ â³äâåðíóòèñÿ
â³ä ì³êðîôîíà.

Ïîïðè òå, ùî çàñíîâíèê De-
Phazz Ï³ò Áàóìãàðòíåð áóâ çà
ïóëüòîì, âèñòóï ãðóïè ïðîçâó÷àâ
æèâî é ñîêîâèòî. Çâóê íàãàäóâàâ
íå íîâó áëèñêó÷ó ïåðóêó, à òð³ø-
êè ðîçêóéîâäæåíó â³òðîì çà÷³ñ-
êó. Óò³ì, íå íàäòî ãàðìîí³éíî ëó-

íàëè íàð³çêè ãîëîñ³â. Áàðáàðà Ëàð
í³áè ïåðåñï³âóâàëàñÿ ç â³äñóòíüîþ
³ñòîòîþ, õî÷à íàñïðàâä³ òî áóâ ¿¿
âëàñíèé ãîëîñ ó çàïèñó. Íà øâèä-
êèõ ³ çàïàëüíèõ êîìïîçèö³ÿõ ç’ÿâ-
ëÿëèñÿ â³äëóííÿ é ôîíîâ³ çâóêè.
Öå íå äóæå çàâàæàëî âóõó, äîêè
ôîíèòè íå ïî÷àëî íà íàéóäàðí³-
ø³é êîìïîçèö³¿ êîíöåðòó Zero
Zero ç àëüáîìó Godsdog.

Ñïðàâæí³ì óëþáëåíöåì ïóáë³-
êè ñòàâ òîãî âå÷îðà Êàðë Ôð³åð-
ñîí. Â³í íå ëèøå íå öóðàâñÿ ì³ê-
ðîôîíà, à é âèäàâàâ ãîëîñîì
ñòàêêàòî, ïðîòÿæí³ ñîóëîâ³ ìåëî-
ä³¿ òà ðóõàâ ïàëüöÿì òàê, í³áè
ïðîãðàâàâ êîæíó íîòó íà ôîðòå-
ï³àíî. Íà äîäà÷ó Ôð³åðñîí óñòèã
áîñîí³æ ïîòîïòàòè òà ïîñòðèáà-
òè íà ñöåí³ ÷åðåç ìîí³òîðè. À îñü
â³ä³ðâàòè â³ä êð³ñåë ðîçñëàáëåíèõ
ëàóíæ-ìóçèêîþ ñëóõà÷³â çàêëè-
êîì: “Âñòàâàéòå ³ øàëåí³éòå” âî-
êàë³ñòîâ³ âäàëîñÿ ëèøå íàïðè-
ê³íö³ êîíöåðòó. Â³í íàâ³òü âèá³ã
ó çàë äî íàéâåñåë³øèõ ôàíàò³â, à
ïîò³ì ôîòîãðàôóâàâ ïóáë³êó
ïðîñòî ç³ ñöåíè. Çà ùî çðåøòîþ
³ îòðèìàâ á³ëüøå áóêåò³â, àí³æ
³íø³ êîëåãè

Карла Фріерсона иївсь а п блі а оцінила за вміння співати з мі рофоном
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№ п/п Назва об'є та Адреса об'є та Площа ( в.м)

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою приватизації шляхом ви п орендарем

1. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Сосніних Сім'ї, 3/5, літ.Д 710,2

2. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Володимирсь а, 42, літ.А,А` 360,7

3. Нежилі приміщення м.Київ, б льв. Л.У раїн и/Командарма Каменєва, 27/2, літ. А 442,3

4. Нежилі приміщення (спальний орп с №3) АР Крим, м.Ал п а, в л .Ялтинсь а, 9, літ.Б 477,5

5. Нежилий б дино (оранжерея) АР Крим, м.Ал п а, в л. Ялтинсь а, 9, літ.А 154,5

6. Нежилий б дино (спальний орп с №5 (4МВД) АР Крим, м.Ал п а, в л. Ялтинсь а, 16, літ.А 256,9

7. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Р.О іпної, 3, літ.А 137,4

8. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Р.О іпної, 3, літ.А 29,0

9. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Маршала Греч а, 14, літ.А 291,8

10. Нежилі приміщення м.Київ, просп. Мая овсь о о, 15, літ.А 38,8

11. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Приозерна, 2, літ.А 84,0

12. Нежилі б дівлі м.Київ, в л. Народно о ополчення, 12а, літ.А, літ.Б 649,4

13. О реме індивід ально визначене майно інотеатр

«Др жба-Орбіта» м.Київ, в л. Хрещати , 25, 29

14. Нежилий б дино м.Київ, пров л. Косо ірний, 17 185,0

15. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Лютнева, 58 157,0

16. Цілісний майновий омпле с ДКП інотеатр "Нив и" м.Київ, в л. Щерба ова, 58

17. Нежилі приміщення м.Київ, в л. П ща-Водиць а, 37, літ.А 236,3

18. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Приозерна, 2, літ.А 89,4

19. Нежилі приміщення м.Київ, Р санівсь а набережна, 7 73,5

20. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Маршала Ж ова, 26, літ.А 276,0

21. Цілісний майновий омпле с інотеатр "Слав тич" м.Київ, в л. Ент зіастів, 1

22. Нежилий б дино м.Київ, в л. Горь о о, 107, літ.А 683,9

23. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Горь о о, 105, літ.А 277,2

24. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Приозерна, 2, літ.А 142,8

25. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Фр нзе, 132, .1 384,6

26. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Фр нзе, 132, .2 3618,6

27. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Фр нзе, 132, .7 1355,6

28. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Воровсь о о, 35, літ.А 101,3

29. Нежилі приміщення м.Київ, Передмістна слобід а, №1 .1 490,0

30. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 46, літ.А 98,0

31. Нежилі приміщення м.Київ. в л. Ж ова, 26, літ.А 137,1

32. Нежилі приміщення м.Київ, просп. Мая овсь о о, 15, літ.А 141,6

33. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Басейна/Кр тий звіз, 1/2, літ.А 161,1

34. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Артема, 103 280,1

35. Нежилі приміщення м.Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ.А, А' 169,2

36. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Са айдачно о Петра/в л. Борисо лібсь а, 20/2, літ.А 138,7

37. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Артема, 5 70,0

38. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Салютна, 2 97,0

39. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Фр нзе/Телі и, 109/2, літ.А 112,6

40. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Рейтарсь а/ пров л. Геор іївсь ий, 8/5, літ.Б 120,0

41. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ.Б 250,0

42. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 46, літ.А' 39,9

43. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 46, літ.А' 77,6

44. Нежила б дівля м.Київ, в л. Межи ірсь а/в л. Хорива, 7/16, літ.А 400,4

45. Цілісний майновий омпле с інотеатр "Кінопанорама" м.Київ, в л. Шота Р ставелі, 19

46. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ.А 233,2

47. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ.А' 68,5

48. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ.А' 90,6

49. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ.А 251,5

50. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати /Бессарабсь а пл., 29/1, літ.А 44,6

51. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Рейтарсь а/пров.Геор іївсь ий, 8-5, літ.Б 939,4

52. Нежилий б дино м.Київ, в л. Січнево о повстання, 6Д 179,0

53. Нежилий б дино м.Київ, в л. Січнево о повстання, 6Г 602,8

54. Нежилий б дино м.Київ, в л. Січнево о повстання, 6В 396,8

55. Нежилий б дино м.Київ, в л. П ш інсь а, 30, літ.Б 157,1

56. Нежилі приміщення м.Київ, пров. Михайлівсь ий/пров.Шевчен а Тараса, 21/13, літ.В 55,6

57. Нeжилі приміщення м.Київ, пров. Михайлівсь ий/пров.Шевчен а Тараса, 21/13, літ.В 115,4

58. Нежилі приміщення м.Київ, пров. Михайлівсь ий/пров.Шевчен а Тараса, 21/13, літ.В 130,9

59. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Аніщен а, ЗВ 372,8

60. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Аніщен а, ЗА 852,8

61. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати /Бессарабсь а пл., 29/1, літ.А 543,2

62. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 25, літ.А 665,1

63. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Хрещати , 25, літ.А 103,0

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою приватизації шляхом продаж на а ціоні

64. Нежилий б дино м.Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, .2 96,8

65. Нежилий б дино м.Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, .З 84,3

66. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Володимирсь а/Іринінсь а, 27-29/1, літ.Б 498,6

67. Нежилий б дино м.Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, .1 3739,9

68. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Рейтарсь а/пров. Геор іївсь ий, 8-5, літ.А 1272,6

69. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Рейтарсь а/пров. Геор іївсь ий, 8-5,літ.Б

70. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Волось а, 31 а, літ.А 537,5

71. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Фр нзе, 6-а 181,2

72. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Каменєва Командарма, 6-а 3946,0

73. Нежилі приміщення м.Київ, в л. Тропініна, 10-а, б, в, , д 758,7

74. Незавершена б дівництвом рита спортивна арена м.Київ, просп. А адемі а Гл ш ова, 9

75. Нежила б дівля м.Київ, лров ло Тихвінсь ий, 1, орп с 1 540,0

76. Нежила б дівля м.Київ, пров ло Тихвінсь ий, 1, орп с 3 753,0

77. Нежила б дівля м.Київ, пров ло Тихвінсь ий, 1, орп с 4 30,0

78. Нежилий б дино м.Київ, в л. Червонофлотсь а, 24, літ.А 1471,9

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою визначення розмір омпенсації за майно, що зноситься

79. Нежилий б дино м.Київ, в л. Хрещати , 5, літ.В

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою визначення розмір омпенсації за майно, що ре онстр юється

80. Нежилий б дино м.Київ, в л. Петра Са айдачно о, 29, літ.А 1760,5

Мета оцін и - визначення рин ової вартості з метою прийняття правлінсь их рішень

81. Адміністративний б дино м.Київ, в л. Ярославів Вал, 34, літ.А 928,3

82. Житлова вартира №93 м.Київ, площа Перемо и, 22 60,7

83. Дві житлові вартири №8, 9 м.Київ, в л. Виборзь а, 23 104,3

84. Вісім житлових вартир № 12, 13,22,24,28,30,43,44 м.Київ, в л. І.Фран а, 24а, літ.А 597,9

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення он рс № 34-ПР

з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що
належать територіальній ромаді м. Києва

Учасни ам он рс необхідно подати до

Головно о правління ом нальної власності

м. Києва он рсн до ментацію в одном

запечатаном онверті, до я о о додається лист з

описом наданих до ментів. Кон рсна

до ментація с ладається з:

1. Заява на часть в он рсі (за встановленою

формою) - на ожний об'є т о ремо.

2. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):

— опія становчо о до мента претендента;

— опії валіфі аційних до ментів оцінювачів,

я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт

про оцін майна;

— письмові з оди оцінювачів, я их б де

додат ово зал чено претендентом до проведення

робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін

майна, завірені їх особистими підписами;

— опія сертифі ата с б'є та оціночної

діяльності, видано о претендент Фондом

державно о майнаУ раїни;

— інформація про претендента (до мент, я ий

містить відомості про претендента щодо йо о

досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід

роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном

роз ладі та додат ово зал чаються ним з

незалежної оцін и майна, том числі подібно о

майна тощо).

3. Кон рсна пропозиція претендента

подається запечатаном онверті і містить

пропозицію щодо вартості ви онання робіт,

аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт,

а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30

16.11.2007ро в Головном правлінні

ом нальної власності м.Києва за адресою:

м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для

довідо : 279-56-59, 279-54-73.

До менти приймаються до 13.00

12.11.2007ро за адресою: м. Київ, в л.

Хрещати , 10, ім. 510.

Телефон за ально о відділ 279-27-19.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна адміністрація) повідомляє, що переможцем он рс з визначення часни а

в створенні за рито о а ціонерно о товариства «Київсь ий іподром» визнано —
За рите а ціонерне товариство «Страхова омпанія «У рЕнер оПоліс»

Головне правління ом нальної власності м. Києва повідомляє
про об’є ти ом нальної власності Києва, що підля ають приватизації:

шляхом ви п орендарями: Гр па “А”
— нежилі приміщення площею 61,9 в. м па просп. Героїв Сталін рада, 65, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 697,4 в. м на в л. Герцена, 6, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 81,8 в. м на в л. Хрещати . 48. літ. “Б”.
— нежилі приміщення площею 543,2 в. м на в л. Хрещати /Бессарабсь а пл., 29/1, літ.“А”;
— нежилі приміщення площею 340,0 в. м на в л. Героїв Космос , 17, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 91,76 в. м на в л. Воровсь о о, 9, літ. “Б”’;
— нежилий б дино площею 149,3 в. м на в л. П. Усен а, 7/9, літ. “К”;
— нежилі приміщення площею 277,2 в. м на в л. Горь о о, 105, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 101,3 в. м на в л. Воровсь о о, 35, літ. “А”;
— нежилий б дино площею 89,8 в. м па в л. П ш інсь а, 9, літ. “В”;
— нежилий б дино (оранжерея) площею 154,5 в. м АР Крим, м. Ал п а, в л. Ялтинсь а, 9, літ. “А”;
— нежилий б дино (спальний орп с № 5 (№ 4МВД) площею 256,9 в. м АР Крим, м. Ал п а,
в л. Ялтинсь а, 16, літ. “А”;
— нежилий б дино (спальний орп с № 3) площею 477,5 в. м АР Крим, м. Ал п а, в л. Ялтинсь а,

9, літ. “Б”;
— нежилі приміщення площею 563,3 в. м на в л. Ярославів Вал. 33, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 199,5 в. м на в л. Т полєва, 16, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 665,1 в. м на в л. Хрещати , 25, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 91,4 в. м на в л. Хрещати , 25, літ. “А”;
— о реме індивід ально визначене майно інотеатр “Др жба-Орбіта” на в л. Хрещати ,25,29.

Головне правління ом нальної власності м. Києва повідомляє про об’є ти
ом нальної власності Києва, що підля ають приватизації з ідно

з рішенням Київради від 12.07.2007 № 1138/1799:
шляхом ви п орендарями: Гр па”А”
— нежилий б дино площею 683,9 в. м на в л. Горь о о, 107, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 277,2 в. м на в л. Горь о о, 105, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 142,8 в. м на в л. Приозерній, 2. літ. “А”.

Головне правління ом нальної власності м. Києва повідомляє про об’є ти
ом нальної власності Києва, що підля ають приватизації з ідно

з рішенням Київради від 26.07.2007 № 39/1873:
шляхом ви п орендарями: Гр па”А”
— нежилі приміщення площею 384,6 в. м на в л. Фр нзе, 132, . 1;
— нежилі приміщення площею 3618,6 в. м на в л. Фр нзе, 132, . 2;
— нежилий б дино площею 1355,6 в. м на в л. Фр нзе, 132, . 7;
— нежилий б дино площею 212,1 в. м на в л. Боричів Ті /Зелінсь о о, 20/4;
— нежилі приміщення площею 101,3 в. м на в л. Воровсь о о, 35, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 490,0 в. м на Передмістна слобід а, № 1, . 1.

Головне правління ом нальної власності м. Києва повідомляє про об’є ти
ом нальної власності Києва, що підля ають приватизації з ідно

з рішенням Київради від 22.08.2007 № 151/1985:
шляхом ви п орендарями: Гр па”А”
— нежилі приміщення площею 98,0 в. м на в л. Хрещати , 46, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 137,1 в. м на в л. Ж ова, 26, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 141,6 в. м на просп. Мая овсь о о, 15, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 161,1 в. м на в л. Басейна/Кр тий звіз, 1/2, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 280,1 в. м на в л. Артема, 103;
— нежилі приміщення площею 169,2 в. м на в л. П ш інсь а, 32, літ. «А, А’»;
— нежилі приміщення площею 138,7 в. м на в л. Са айдачно о Петра/ в л. Борисо лібсь а, 20/2, літ. “А”;
— нежила б дівля площею 70,0 в. м на в л. Артема, 5;
— нежила б дівля площею 97,0 в. м на в л. Салютна, 2;
— нежила б дівля площею 112,6 в. м на в л. Фр нзе/Телі и, 109/2, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 120,0 в. м на в л. Рейтарсь а/пров л. Геор іївсь ий, 8/5, літ. “Б”;
— нежилі приміщення площею 250,0 в. м на в л. Хрещати , 44, літ. “Б”;
— нежилі приміщення площею 39,9 в. м на в л. Хрещати , 46, літ. “А”’;
— нежилі приміщення площею 77,6 в. м на в л. Хрещати , 46, літ. «А’»;
— нежила б дівля площею 400,4 в. м на в л. Межи ірсь а/в л. Хорива, 7/16, літ. “А”.

шляхом ви п орендарями: Гр па “Ж”
цілісний майновий омпле с інотеатр “Кінопанорама” на в л. Шота Р ставелі, 19.

шляхом продаж на а ціоні: Гр па”А”
— нежила б дівля площею 540,0 в. м на пров л. Тихвінсь ий, 1, орп с 1;
— нежила б дівля площею 753,0 в. м на пров л. Тихвінсь ий, 1, орп с 3;
— нежила б дівля площею 30,0 в. м на пров л. Тихвінсь ий, 1, орп с 4.

Головне правління ом нальної власності м. Києва повідомляє про об’є ти
ом нальної власності Києва, що підля ають приватизації з ідно

з рішенням Київради від 01.10.2007 № 505/3339:
шляхом ви п орендарями: Гр па “А”
— нежилий б дино площею 163,9 в. м на в л. Т р енєвсь ий, 32, літ. “Б”;
— нежилі приміщення площею 30,0 в. м на в л. Са са ансь о о/Володимирсь а, 40/85, літ. “А, А”;
— нежиле приміщення площею 75,26 в. м на в л. Чорнобильсь а, 8;
— нежилий б дино площею 4295,73 в. м на в л. Горь о о, 165;
— нежилі приміщення площею 97,0 в. м на в л. Трьохсвятительсь а, 7;
— нежилі приміщення площею 233,2 в. м на в л. Хрещати , 44, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 68,5 в. м на в л. Хрещати , 44, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 90,6 в. м на в л. Хрещати , 44, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 251,5 в. м на в л. Хрещати , 44, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 44,6 в. м на в л. Хрещати /Бессарабсь а пл., 29/1, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 106,75 в. м на в л. Набережно-Л ова, 6, .1;
— нежилі приміщення площею 939,4 в. м на в л. Рейтарсь а/пров, Геор іївсь ий, 8-5, літ. “Б”;
— нежилий б дино площею 179,0 в. м на в л. Січнево о Повстання, 6Д;
— нежилий б дино площею 602,8 в. м на в л. Січнево о Повстання, 6Г;
— нежилий б дино площею 396,8 в. м на в л. Січнево о Повстання, 6В;
— нежилий б дино площею 157,1 в. м на в л. П ш інсь а, 30, літ. “Б”;
— нежилі приміщення площею 55,6 в. м на пров. Михайлівсь ий/пров. Шевчен а Тараса,
21/13, літ. “В”;
— нежилі приміщення площею 115,4 в. м на пров. Михайлівсь ий/пров. Шевчен а Тараса,
21/13, літ. “В”;
— нежилі приміщення площею 130,9 в. м на пров. Михайлівсь ий/пров. Шевчен а Тараса,
21/13, літ. “В”;
— нежилий б дино площею 561,0 в. м на в л. Жилянсь а/Старово зальна, 146/13, літ, “А”;
— нежилий б дино площею 32,5 в. м на в л. Жилянсь а/Старово зальна, 146/13, літ.“Б”;
— нежилі приміщення площею 82,0 в. м на в л. К т зова, 14, імн. 1;
— нежилі приміщення площею 41,0 в. м на в л. Ярославів Вал, 33, літ. “А”;
— нежилі приміщення площею 25,0 в. м на в л. Б. Хмельниць о о, 23-А;
— нежилий б дино площею 88,63 в. м на в л. Воровсь о о, 2;
— нежилі приміщення площею 372,8 в. м на в л. Аніщен а, З В;
— нежилі приміщення площею 852,8 в. м на в л. Аніщен а, З А.
шляхом продаж на а ціоні: Гр па”Д”
об’є т незавершено о б дівництва — Крита спортивна арена на просп. А адемі а Гл ш ова, 9

— нежилі приміщення площею 110,5 в. м
на в л. Го олівсь а, 39, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за 657756,0 рн., в том числі ПДВ 109626,0 рн;
— нежила б дівля площею 111,0 в. м
на пров л. Тихвінсь ий, 1, орп. 2, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за 410794,8 ри., в том числі ПДВ 68465,8 рн;
— нежилі приміщення площею 121,0 в. м
па в л. Басейній/Кр тий звіз, 1/2, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за951240,0 рн., в том числі ПДВ158540,0 рн;
— нежилі приміщення площею 198,6 в. м
на в л. Басейній/Кр тий звіз, 1/2, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за1806000,0 рн., в том числі ПДВ301000,0 рн;

— нежилі приміщення площею 58,6 в. м
на в л. Басейній/Кр тий звіз, 1/2, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за 427200,0 рн., в том числі ПДВ 71200,0 рн;
— нежилі приміщення площею 256,2 в. м
на б льв. Лесі У раїн и, 21, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за2328985,2 рн., в том числі ПДВ388164,2 рн;
— нежилі приміщення площею 371,75 в. м
на просп. Перемо и, 104-Б, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за 1469172,0 рн., в том числі ПДВ244862,0 рн;
— нежилі приміщення площею 448,9 в. м
на в л. Андріївсь ий звіз, 38, літ. “А”,
приватизовано юридичною особою
за2274000,0 рн., в том числі ПДВ379000,0 рн.

Головне правління ом нальної власності м. Києва повідомляє про
об’є ти ом нальної власності Києва, я і приватизовані шляхом ви п :

Гр па “А”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3761
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Оль а МАКЕЄВА,
а триса:
— Ні о о, адже ми люди вільні і, на мою д м , сам

фа т пряж и є певним проявом поневолення, а я про-
ти б дь-я о о поневолення. Та ож мені не подобаєть-
ся, оли через поневолення нама аються вплин ти на
тварин.

Катерина ВИНОГРАДОВА,
телевед ча:
— Напевно, що ЖЕКи і всі ом нальні товариства. Я -

що чесно — то та ож робітни ів ДАІ, адже на доро ах
постійні затори. Я не вірю, що з цим нічо о не можли-
во зробити, ос іль и вони трапляються ожний день
одних і тих же місцях. Тварин я не чіпала б, вони ні о-
м не заважають.

СЕМИРАМІДА,
співач а:
— Всіх, о о потрібно б ло запря ти, ми вже це зро-

били. У нас вистачає час і сил робити я існо свою ро-
бот , при том не втя вати зайвих людей.

Êîãî á âè çàïðÿãëè?

Â Óêðà¿í³ îáðàëè
êîðîëåâó
Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ íàö³îíàëüíèé ô³íàë
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó êðàñè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У четвер вечері в столичном л бі Barsky відб вся
національний фінал "Королева світ У раїна-2007".
За почесний тит л та прихильність ж рі боролися
13 дівчат із різних ре іонів раїни. У р дні на міжна-
родном он рсі раси "Королева світ -2007" в
Австрії У раїн представлятиме 22-річна Яна Малов-
сь а.

1 ëèñòîïàäà í³÷íèé êëóá Barsky ñòàâ åï³öåíòðîì ñâÿòà êðàñè ï³ä
íàçâîþ “Êîðîëåâà ñâ³òó Óêðà¿íà-2007”. Îðãàí³çàö³ºþ íàö³îíàëüíî-
ãî êîíêóðñó çàéìàëîñÿ ìîäåëüíå àãåíòñòâî Star Model Group. Íå-
çâàæàþ÷è íà çàãàëüíèé ì³æíàðîäíèé ð³âåíü êîíêóðñó, íàö³îíàëü-
íèé ô³íàë â³äáóâàâñÿ äîñèòü êâîëî: ì³ñöå ïðîâåäåííÿ, â ÿêîìó íå
áóëî íàâ³òü ïîä³óìó, òà æóð³ àæ í³ÿê íå âèêëèêàëè ñåðéîçíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ. Îö³íþâàòè êðàñó óêðà¿íñüêèõ ä³â÷àò çàïðîñèëè ñï³âà÷êó Àëü-
îíó Â³ííèöüêó, ïðîäþñåð³â ªãîðà Áåíêåíäîðôà òà Åäóàðäà Êðó÷è-
í³íà, à òàêîæ ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ïîñîëüñòâà Àâñòð³¿ â Óêðà¿í³ Îëåê-
ñàíäðà Áàéºðëÿ. 13 ä³â÷àò ³ç ñåìè ì³ñò Óêðà¿íè ïîñòàâàëè ïåðåä æó-
ð³ â ð³çíèõ îáðàçàõ: ó êîêòåéëüíèõ ñóêíÿõ, ó êóïàëüíèêàõ òà âå÷³ð-
íüîìó âáðàíí³ â³ä Ëåñ³ Êèðè÷åíêî, ä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè çàõîïëåííÿìè
òà â³äïîâ³äàëè íà êàâåðçí³ çàïèòàííÿ âåäó÷èõ. Ï³ñëÿ êîæíîãî êîí-
êóðñó âèìîãëèâå æóð³ âèñòàâëÿëî êîíêóðñàíòêàì áàëè, ÿê³ ³ âèçíà-
÷èëè äîëþ ïåðåìîæíèö³.

Òðåòüîþ â³öå-ì³ñ íàö³îíàëüíîãî ô³íàëó “Êîðîëåâà ñâ³òó-2007”
ñòàëà Þë³ÿ Ìåëåùåíêî ç ì. Ìàëèí, òèòóë äðóãî¿ â³öå-ì³ñ çäîáóëà
²ðèíà Áîéêî, à íàéáëèæ÷îþ äî ïåðåìîãè âèÿâèëàñü óëþáëåíèöÿ ãëÿ-
äà÷³â 17-ð³÷íà êèÿíêà Ìàð³ÿ ×èðêóíîâà. Ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó íà
ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ “Êîðîëåâà ñâ³òó” ïî¿äå 22-ð³÷íà ßíà Ìà-
ëîâñüêà ³ç Êåð÷³. “Ïåðåìîãà íà êîíêóðñ³ äëÿ ìåíå íåñïîä³âàíêà,—
ïîä³ëèëàñÿ ç “Õðåùàòèêîì” íîâîîáðàíà êîðîëåâà Ìàëîâñüêà.— Ïðî-
òÿãîì êîíêóðñó ìåí³ ñïîäîáàëàñü îäíà ä³â÷èíà, ³ ÿ áóëà âïåâíåíà,
ùî ïåðåìîæå ñàìå âîíà”.

Ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ êðàñè “Êîðîëåâà ñâ³òó” âõîäèòü ó ï’ÿò³ð-
êó íàéïðåñòèæí³øèõ êîíêóðñ³â êðàñè ïîðÿä ³ç “Ì³ñ ñâ³òó”, “Ì³ñ âñå-
ñâ³ò” òà “Ì³ñ ³íòåðíåéøíë”. Â³í çáèðàº êðàñóíü ç óñ³õ êîíòèíåíò³â
óæå ìàéæå 20 ðîê³â.

Öüîãî ðîêó â êîíêóðñ³ “Êîðîëåâà ñâ³òó” áåðóòü ó÷àñòü 44 êðà¿íè,
âèìîãëèâå æóð³ î÷îëþâàòèìå ñêàíäàëüíà Ïåð³ñ Õ³ëòîí. Ô³íàë êîí-
êóðñó â³äáóâàòèìåòüñÿ â Í³ìå÷÷èí³ òà Àâñòð³¿

Õ³ä êîíåé
Ó ñòîëèö³ çàâåðøèâñÿ Â³äêðèòèé êóáîê Êèºâà 
ç âè¿çäêè

Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â, 3 òà 4 ëèñ-
òîïàäà, â ê³ííîñïîðòèâíîìó êîì-
ïëåêñ³ Royal Horse Club ïàíóâàëà
àòìîñôåðà çìàãàíü. Ó ô³íàë³ Â³ä-
êðèòîãî êóáêó Êèºâà ç âè¿çäêè
ïðîäåìîíñòðóâàòè âåðõîâó ìàé-
ñòåðí³ñòü ïîíàä 30 ñïîðòñìåí³â ç
óñ³º¿ Óêðà¿íè. Ãåíåðàëüíèì ìå-
ä³éíèì ïàðòíåðîì âèñòóïèâ Êè-

¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã. Çìàãàííÿ
â³äáóâàëèñÿ ó òðüîõ êàòåãîð³ÿõ: ñå-
ðåä ä³òåé, ñïîðòñìåí³â íàö³îíàëüíî¿
êàòåãîð³¿ òà àìàòîð³â. Ïðèçîâèé
ôîíä ñòàíîâèâ 40 òèñ. ãðí. Æóð³, äî
ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè ôàõ³âö³ ç Ðî-
ñ³¿ òà Í³ìå÷÷èíè, îö³íþâàëè âèñòó-
ïè çà 10-áàëüíîþ øêàëîþ.

Óêðà¿íà âæå ìàëà äîñâ³ä ïðîâå-

äåííÿ ê³ííîñïîðòèâíèõ çàõîä³â
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ. Ïðèì³ðîì, ó
2002 ðîö³, êîëè â³äáóâàâñÿ ïåðøèé
åòàï Êóáêó ñâ³òó, òà â 2003—2005
ðîêàõ. À âò³ì, íèí³øí³ çìàãàííÿ
âèéøëè íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü.

Ó ¿õí³õ ðàìêàõ áóëî îðãàí³çîâà-
íî ê³íí³ ñåì³íàðè é òðåí³íãè. Ìàé-
ñòåð-êëàñ ³ç âè¿çäêè âëàøòóâàëè ³
äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ìàñ-ìåä³à, äå
ñïðîáóâàòè ñåáå ó ðîë³ â³ä÷àéäóø-
íîãî âåðøíèêà ì³ã êîæåí îõî÷èé,
çîêðåìà é êîðåñïîíäåíò “Õðåùà-
òèêà”. Äî ñëîâà, ê³ííèé ñïîðò îäèí
³ç íàéäîðîæ÷èõ. Äîáðèé ê³íü êîø-
òóº äî $100 òèñ. Ãîäèíà ¿çäè âåðõè
â êëóá³ îá³éäåòüñÿ â 150 ãðí. ×ëå-
íàìè Royal Horse Club º Ñòåëëà
Çàõàðîâà, Âëàäà Ëèòîâ÷åíêî, Âîëî-
äèìèð Ëèòâèí

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîì äîù³ (ïîäåêóäè, îêð³ì ï³â-

äíÿ, ç ìîêðèì ñí³ãîì).
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—5°Ñ; íà ï³âäí³ êðà¿íè

+3...+7°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîì íåâåëèêèé äîù ç ìîê-

ðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—3°Ñ
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22-літня Яна Маловсь а б де представляти У раїн на он рсі “Королева світ ”

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора добі ли інця фінальні зма ання Від рито о б
Києва з виїзд и, що відб валися в інноспортивном
омпле сі Royal Horse Club. Верхов майстерність де-
монстр вали понад 30 спортсменів з сієї У раїни.
Най ращі жо еї отримали б и, тарелі р чної роботи,
артини й обелени із зображенням оней.
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Демонстрація майстерності верхової їзди відб лася за підтрим и Київсь о о медіахолдин


